Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1664-27/2017.
-J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2017. június 29. napján 10:00
órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aros János
Bánné dr. Gál Boglárka
Bíró László
Budai Erzsébet
Dr. Csiba Gábor Tamás
Csiger Lajos
Demkó Dóra
Hocza Tamás Attila
Jámbor Márk István

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Janiczak Dávid
Lukács András
Marton Péter
Miklós Árpád
Nyeste László
Pasztorniczky István
Szabó Gergely
Szabó Roland

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Szalai Szabolcs
Szamosvölgyi Péter István
Szegedi Judit Katalin
Szeles András
Szűcs Erika Mária
Tamás Barnabás László
Török Dezső
Vadnai Zoltán Géza

Távol:
Balla Gergő, Káli Sándor, Nyakó István, Vécsi István
Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
1. Csöbör Katalin
2. Dr. Varga László
3. Riz Gábor
4. Demeter Zoltán
5. Hörcsik Richárd
6. Dr. Mengyi Roland
7. Tállai András
8. Egyed Zsolt
9. Gúr Nándor
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. Dr. Lukács Irén főigazgató
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Dr. Kriza Ákos polgármester
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
1. Orosz Gábor, Kulcs-Tour (meghívó szerinti 4. és 19. napirend)
2. Trembóczki István, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság (meghívó szerinti 6.
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nem
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nem
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napirend)
3. Páldi
Tamás
Attila,
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Önkormányzati Hivatal – Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács
(meghívó szerinti 7. napirend)
4. Újfalvi Lajos László, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
(meghívó szerinti 8. napirend)
5. Dévald István, Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács (meghívó
szerinti 9. napirend)
6. Tátrai István József, Miskolci Szakképzési Centrum (meghívó
szerinti 10. napirend)
7. Tóth Béla, Ózdi Szakképzési Centrum (meghívó szerinti 10.
napirend)
8. Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara (meghívó szerinti 10. napirend)
9. Tóth Ádám Zoltán, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara (meghívó szerinti 10. napirend)
10. Lenártek András, Bora 94 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
(meghívó szerinti 19. napirend)
E. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság – Kovács
Béla r. ezredes
F. a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1. Stumpf Andrásné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Barna Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma
Önkormányzat elnöke
3. Bán Gergelyné Szónoczky Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Területi Ruszin Önkormányzat elnöke
4. Repka Antalné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák
Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
G. a sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin
5. Magyar Nemzet
6. MIKOM Kft.
7. MTI
8. Putnok Városi TV
9. Rádió M
10. RTL Klub
11. Szent István Rádió
12. TV2
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13.
14.
15.
16.

Zemplén TV
Sajómente hírportál
Szuperinfó
Globo TV

nem
igen
nem
nem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Sáfrány Borbála, a Szervezési-, Jogi és Pénzügyi
Osztály vezetője, Bánkuti Eszter mb. osztályvezető, Czeglédiné Vitárius Ágnes
pénzügyi csop.vez., Simon Gáborné informatikus, Boros Szilvia jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Képviselőtársaim! Javaslom, kezdjük meg
a mai munkánkat.
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés megjelent tagjait, meghívott
vendégeinket, valamint a Hivatal részéről megjelent munkatársakat!
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel a 29 megyei önkormányzati
képviselőből 22 fő van jelen, az ülést megnyitom.
Két képviselőtársam Vécsi István és Balla Gergő képviselőtársam jelezte, hogy a mai
nap folyamán egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni, a többiek nem
jelezték ezt.
Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek.
Szíveskedjenek megnyomni az igen gombot. Köszönöm szépen.
Megállapítom,
hogy
22
megyei
önkormányzati képviselő van a teremben
jelen, a közgyűlésünket megkezdjük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Közgyűlés 12,00 órától Közmeghallgatást tart.
Tájékoztatom a képviselőket arról, hogy amennyiben a napirendek tárgyalása addig
nem fejeződik be, akkor a közmeghallgatás után folytatjuk a közgyűlésünket.
A Közgyűlés legutóbbi ülését követően történt eseményekről és a hozott döntésekről a
kitüntetések átadását és a dombormű avatását követően tájékoztatom majd a
képviselőket.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a
Közgyűlést, hogy a 2017. évi munkatervben foglaltaktól eltérően teszek javaslatot a
mai ülés napirendjére.
A munkaterv 9. pontjában szereplő „Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye
turisztikai helyzetéről” című előterjesztés nem kerül ma megtárgyalásra. Ennek oka,
hogy az előterjesztő Magyar Turizmus Zrt. Észak-Magyarországi Regionális
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Marketing Igazgatóság megszűnt. Annak idején arról döntöttünk, hogy Ő készíti majd
ezt a tájékoztatót. A Zrt. jogutódja a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a Közgyűlés
2017. szeptember 28-ai ülésére jelezte, hogy a tájékoztatót meg fogja csinálni, és
rendelkezésünkre fogja bocsátani..
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés
napirendjére, azzal a kiegészítéssel, hogy további két napirend is megtárgyalásra
kerüljön, illetve a napirendek sorrendjében is változás történne a következők szerint:
javaslom, hogy a Közgyűlés 2. napirendi pontként tárgyalja meg a „Javaslat a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetés
2017. évi odaítélésére” című előterjesztést (meghívó szerinti 18. napirend).
3. napirendi pontként javaslom megtárgyalni a meghívóban 19. napirendként
szereplő „Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonában álló gazdasági társaságok 2016. évi tevékenységéről” című
előterjesztést, illetve
4. napirendi pontként a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
2017. évi sport és értéktár támogatása tárgyában megjelenő pályázati
felhívásainak jóváhagyására” című előterjesztést (meghívó szerinti 20.
napirend).
Javaslom továbbá napirendre felvenni 5. napirendi pontként a „Javaslat a TOP3.2.1-16 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
megnevezésű pályázaton, illetve az EFOP-1.6.3.-17 kódszámú „Megyei
szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” megnevezésű pályázaton
történő részvételre” című és
6. napirendi pontként a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat rendkívüli támogatási alapjának felhasználására” című
előterjesztést, amelyek a Közgyűlés tagjainak kiosztásra kerültek.
7. napirendi pontként javaslom a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztést (meghívó szerinti
3. napirend), illetve
8. napirendi pontként a „Javaslat a Kulcs-Tour Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának
megválasztására” című előterjesztést (meghívó szerinti 4. napirend)
megtárgyalni.
Ez alapján a további előterjesztések sorszáma is ennek megfelelően fog megváltozni.
Az én információim szerint a képviselőtársaim megkapták ma reggel az aláíráskor az
új tárgyalási sorrendet. Én javaslatot teszek arra, hogy ezt a tárgyalási sorrendet tartsuk
meg.
A kiosztott Tárgyalási sorrend a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a
Mellékletek között 03. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megkérdezem a Közgyűlés tagjait, hogy van-e
egyéb napirendi pont javaslat? Amennyiben van, kérem, szíveskedjenek azt megtenni.
Pasztorniczky István képviselő úr parancsoljon.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés. Az
egyebekben gazdasági társaságokkal kapcsolatos témát szeretnék felvetni. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Természetesen
lesz rá lehetősége. Más jelentkezőt nem látok. Képviselő asszony igen, parancsolj.
Szegedi Judit Katalin közgyűlési tag: Köszönöm a szót Elnök úr. Az egyebek
napirendi pontban szeretnék hozzászólni. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Jó. Köszönöm én is.A Közgyűlés mai ülésére így a
fentiek alapján a következő napirend elfogadását javaslom:
1.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna
emlékplakettjének odaítélésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

2.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
kitüntetés 2017. évi odaítélésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

3.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

4.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2017. évi sport és értéktár
támogatása tárgyában megjelenő pályázati felhívásainak jóváhagyására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

5.

Javaslat a TOP-3.2.1-16 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” megnevezésű pályázaton, illetve az EFOP-1.6.3.-17 kódszámú
„Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” megnevezésű pályázaton történő
részvételre
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

6.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat rendkívüli támogatási
alapjának felhasználására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

7.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

Rákóczi-lánc
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Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
8.

Javaslat a Kulcs-Tour Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

9.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának és a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Kossuth
Zsuzsanna
Emlékplakettjének átadása, Kossuth Zsuzsanna domborművének avatása

10. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található piacok helyzetéről
Előterjesztő: Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-AbaújZemplén Megyei elnöke
12. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kovács Sándor, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
13. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi
Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának tevékenységéről
Előterjesztő: Ujfalvi Lajos László, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci
Irodájának vezetője
14. Tájékoztató a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről
Előterjesztő: Strommer Dávid, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója
15. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről
Előterjesztő: Tátrai István József, a Miskolci Szakképzési Centrum vezetője
Tóth Béla, az Ózdi Szakképzési Centrum vezetője
Jakab Dénes, a Szerencsi Szakképzési Centrum vezetője
Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
16. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Tanácstól átvett
pályázatok ellenőrzési tevékenységéről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
17. Javaslat az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatására
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Előterjesztő: Miklós Árpád, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjának
vezetője
18. Javaslat a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ
működtetésére vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
19. Javaslat a Borsodi Kulturális Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
20. Javaslat a Kissikátor Fejlesztéséért Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
21. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Bűnmegelőzési

Alapítvány

22. Javaslat a Megszólaló Kezek Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
23. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy aki az általam
elmondott módosított és a kiosztott tárgyalási sorrenddel egyetért mint napirend,
kérem az igen gomb megnyomásával jelezze.
23 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
napirendi pontokat a közgyűlés elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
45/2017. (VI. 29.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. június 29-ei
ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. június 29-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna
emlékplakettjének odaítélésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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2.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
kitüntetés 2017. évi odaítélésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Rákóczi-lánc

3.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

4.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2017. évi sport és értéktár
támogatása tárgyában megjelenő pályázati felhívásainak jóváhagyására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

5.

Javaslat a TOP-3.2.1-16 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” megnevezésű pályázaton, illetve az EFOP-1.6.3.-17 kódszámú
„Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” megnevezésű pályázaton történő
részvételre
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

6.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat rendkívüli támogatási
alapjának felhasználására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

7.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

8.

Javaslat a Kulcs-Tour Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

9.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának és a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Kossuth
Zsuzsanna
Emlékplakettjének átadása, Kossuth Zsuzsanna domborművének avatása

10. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található piacok helyzetéről
Előterjesztő: Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-AbaújZemplén Megyei elnöke
12. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kovács Sándor, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
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13. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi
Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának tevékenységéről
Előterjesztő: Ujfalvi Lajos László, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci
Irodájának vezetője
14. Tájékoztató a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről
Előterjesztő: Strommer Dávid, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója
15. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről
Előterjesztő: Tátrai István József, a Miskolci Szakképzési Centrum vezetője
Tóth Béla, az Ózdi Szakképzési Centrum vezetője
Jakab Dénes, a Szerencsi Szakképzési Centrum vezetője
Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
16. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Tanácstól átvett
pályázatok ellenőrzési tevékenységéről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
17. Javaslat az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatására
Előterjesztő: Miklós Árpád, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjának
vezetője
18. Javaslat a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ
működtetésére vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
19. Javaslat a Borsodi Kulturális Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
20. Javaslat a Kissikátor Fejlesztéséért Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
21. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Bűnmegelőzési

22. Javaslat a Megszólaló Kezek Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
23. Egyebek

Alapítvány
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi 189. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Közgyűlés zárt ülést
rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános
tárgyalás az önkormányzat vagy más üzleti érdekét sértené.
Javaslom, hogy a következő négy napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történjen,
amely
·
a „Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonában álló gazdasági társaságok 2016. évi tevékenységéről” című
előterjesztés (amely az új sorrend szerint a 3. napirend),
·
a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2017. évi sport és
értéktár támogatása tárgyában megjelenő pályázati felhívásainak
jóváhagyására” című előterjesztés (amely az új sorrend szerint a 4. napirend),
·
a „Javaslat a TOP-3.2.1-16 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” megnevezésű pályázaton, illetve az EFOP-1.6.3.-17
kódszámú „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések
támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan”
megnevezésű pályázaton történő részvételre” című előterjesztés (amely az új
sorrend szerint az 5. napirend),
·
a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat rendkívüli
támogatási alapjának felhasználására” című előterjesztés (amely az új sorrend
szerint a 6. napirend).
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szíveskedjenek szavazni a zárt ülés
elrendeléséről, amelyhez minősített többség szükséges. Pasztorniczky képviselő úr
mind a kettőt látom. Ügyrendi természetesen.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Igen, köszönöm Elnök úr. Én egy napirend
nyílt tárgyalását javasolnám, ez pedig az Önkormányzat tehát a megyei önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaságok tevékenységéről szóló tájékoztató. Indoklom
is, hogy miért az alapszabályunk és az önkormányzati törvény is előírja, hogy a
nyilvánossággal kell működni az önkormányzatnak. Én a zártként megküldött
előterjesztésekben nem látok semmi olyan üzleti titkot vagy információt, ami érdeket
sértene, ezért javaslom hogy ezt a napirendet vegyük a nyílt ülés napirendjére.
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Minthogyha
tavaly is felmerült volna ez a gondolat. Képviselő úrnak most azt tudom ígérni, hogy a
magam részéről most a mai közgyűlésen nem támogatom, de ha meg tudom ígérni,
akkor azt mondom, hogy jövőre így fogjuk előterjeszteni és a közgyűlés így fogja
tárgyalni. Ettől függetlenül szavazni fogunk erről képviselő úr. Kérdezem a közgyűlés
tagjait, hogy egyéb zárt üléssel kapcsolatban?
Nincs.
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Akkor azt javasolja ezt nyílt ülésen tárgyaljuk, de én nem támogatom, ennek
megfelelően kérem a közgyűlést döntsön a nyílt ülés tartásáról. Én nemmel.
A javaslatról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendi javaslat elfogadásáról.
8 igen, 15 nem és 0 tartózkodás mellett a
képviselő úr a javaslat nem kapott
támogatást.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Akkor ennek a függvényében fent tartom továbbra
is hogy zárt ülésen az általam felsorolt napirendi pontokat tartsuk meg. Kérem, a
közgyűlést erről szavazzon.
22 igen, 1 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés elfogadta. Köszönöm szépen.
Akkor zárt ülés elrendelésére kerül sor.

(A zárt ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.)
(A zárt ülést követően a 7. napirenddel folytatódik a nyilvános ülés.)

7.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 04. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: A 2016. évi pénzmaradvány elfogadása
és az ehhez kapcsolódó kiadási előirányzatok megemelése feladatainkkal
összefüggésben valósul meg, így ezek az előirányzat módosítások technikai jellegűek
az előző év lezárásához kapcsolódnak, ezért kérem a Közgyűlést, hogy az
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalni és az
önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot 3 bizottságunk
tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság alelnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
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Bíró László, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság alelnöke: Köszönöm. Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Pénzügyi és Társadalmi Bizottság a rendelet-tervezetet 4
igen, 0 nem szavazattal 5 tartózkodás mellett nem támogatta.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, közgyűlés.
Bizottságunk megtárgyalta a költségvetési rendeletet. 7 igen szavazattal és 4
tartózkodással fogadta el, foglalt állást a költségvetésről. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Bizottságunk a rendelet-tervezetet 4 igen, 0 nem és 4
tartózkodás mellett nem támogatta. Majd ügyrendi javaslat volt a szavazás
megismétlésére, amit a bizottság támogatott. A második szavazás eredményére a
bizottság a rendelet-tervezetet 5 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellet egy jelenlévő tag
nem szavazott, elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet kapcsolódik.
Itt szeretném elmondani, mint előterjesztő, hogy az előző napirendi pontnál a vis major
keret 4,5 millió, akkor egyszerűen úgy épül be a költségvetés módosításába, hogy ez 9
millió Ft-ra fog változni.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelet-tervezet elfogadásáról, amelyhez minősített
többség szükséges.
15 igen, 0 nem és 10 tartózkodással a
közgyűlés a rendelet-tervezetet elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
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cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének
-

költségvetési bevételi főösszegét
finanszírozási bevételek főösszegét
bevételi főösszegét

348.550 e Ft-ban
678.167 e Ft-ban
1.026.717 e Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)”
2. §
A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének
-

költségvetési kiadási főösszegét
finanszírozási kiadások főösszegét
kiadási főösszegét

840.815 e Ft-ban
185.902 e Ft-ban
1.026.717 e Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)”
3. §
A R. 1., 2., 3., 3.1., 5., 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete
lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálható a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.
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8. Javaslat a Kulcs-Tour Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 06. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál megjelent
Orosz Gábor Urat, a Kulcs-Tour Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjét.
Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az érintettek zárt ülés tartását nem kérték.
Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing és
Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének,
Orosz Gábor úrnak, illetve könyvvizsgálójának, a PRIME AUDIT Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és Pénzügyi Korlátolt Felelősségű Társaságnak megbízása 2017. június
30. napjáig szól. Ezért törvényi kötelezettség a Közgyűlésnek döntést hoznia az
ügyvezető és a könyvvizsgáló személyének megválasztásáról.
Az előterjesztésben az a javaslat került megfogalmazásra, hogy a cég eddigi
ügyvezetője és könyvvizsgálója kapjon ismételten megbízást 2017. július 1-jétől 2019.
június 30. napjáig a vezető tisztségviselői, illetve a könyvvizsgálói feladatok
ellátására.
Orosz Gábor és a Társaságnál személyében megjelölt könyvvizsgáló, Vámosi János
írásban nyilatkozott a megbízás elfogadásáról, és arról, hogy megfelelnek a Ptk, a civil
törvény, a cégtörvény és a számvitelről szóló törvény által velük szemben támasztott
követelményeknek. Az előterjesztés elfogadását kérjük a tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság alelnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Bíró László, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság alelnöke: Köszönöm. Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Pénzügyi és Társadalmi Bizottság az előterjesztést 4 igen,
0 nem szavazattal 6 tartózkodás mellett nem támogatta.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
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Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
15 igen 0 nem 9 tartózkodással a közgyűlés
a határozati javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
53/2017. (VI. 29.) határozata
Tárgy: a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing
és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének és
könyvvizsgálójának megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (Cg. 05-09-013956) ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztására
vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg. 05-09-013956) vezető tisztségviselőjének - ügyvezetőjének - 2017. július 01.
napjától 2019. június 30 napjáig megválasztja Orosz Gábort (anyja születési neve:
…, születési helye, ideje: …., lakcíme: …., adóazonosító jele: …). A Közgyűlés
rögzíti, hogy Orosz Gábor vezető tisztségviselői megbízatását megbízási jogviszony
keretében, díjazás nélkül látja el.
Orosz Gábor nyilatkozott a megbízás elfogadásáról, illetve arról, hogy vele
szemben nem áll fenn a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény; a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
V. törvény szerinti kizáró ok vagy összeférhetetlenség, illetve nem áll eltiltás alatt.
2. A Közgyűlés a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
könyvvizsgálójának 2017. július 01. napjától 2019. június 30. napjáig
megválasztja a PRIME AUDIT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Pénzügyi
Korlátolt Felelősségű Társaságot (kamarai nyilvántartási szám: 002264,
cégjegyzékszám: 05-09-011480, székhely: 3580 Tiszaújváros, Babits M. út 41., a
könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy Vámosi
János, kamarai nyilvántartási száma: 005919, adóazonosító jele: …, anyja
születési neve: …, születési helye, ideje: …., lakcíme: ….). A megbízási díj
összege nettó 350.000 Ft/év.
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Vámosi János nyilatkozott a megbízás elfogadásáról, illetve arról, hogy vele
szemben nem áll fenn a Polgári Törvénykönyvről szóló V. törvény, az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti
összeférhetetlenség vagy kizáró ok, illetve nem áll eltiltás alatt.
3. A Közgyűlés felhívja a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy
3.1. a Miskolci Törvényszék Cégbíróságánál cégeljárás keretében gondoskodjon az
ügyvezető és a könyvvizsgáló személyét érintő változások átvezetéséről, a
társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának az ügyvezető és a
könyvvizsgáló megválasztása tekintetében történő hatályosításáról,
3.2. a változások átvezetése tárgyában hozott cégbírósági végzést, és a
cégeljárásban keletkezett egyéb iratokat annak kézhezvételét követő 8 napon
belül küldje meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke részére,
3.3. kilencven napon belül kössön megbízási szerződést a könyvvizsgálóval.
4. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a személyi változásokkal összefüggésben
szükséges nyilatkozatok, dokumentumok kiadására, aláírására és a kapcsolódó
intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső a Közgyűlés elnöke
Orosz Gábor ügyvezető
azonnal, illetve értelem szerint

9. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának és
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna
Emlékplakettjének átadása, Kossuth Zsuzsanna domborművének avatása
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a megjelent megyei önkormányzati
képviselőket, és a jelenlevő kedves vendégeket.
Külön tisztelettel köszöntöm Schmittné Makray Katalin Köztársasági Elnökné
Asszonyt, Vártokné Fehér Rózsa Asszonyt, a Magyar Ápolási Egyesület országos
alelnökét, Lukács Lászlóné Asszony, a Magyar Ápolási Egyesület Borsod-AbaújZemplén Megyei Szervezetének vezetőjét, valamint a kitüntetetteket abból az
alkalomból, hogy a mai napon kerül sor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjének átadására.
Narrátornak adom meg a szót.
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Narrátor: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Vendégeink!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 10/2011. számú önkormányzati rendelet 16/A. §-a
értelmében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja
adományozható azon személyeknek, akik az egészség megőrzése, a betegségek
megelőzése és a gyógyítás területén végzett magas színvonalú tevékenységükkel
hosszú éveken keresztül eredményesen szolgálták a megye lakosságát.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 44/2017. számú
határozatával döntött Semmelweis Nap alkalmából e kitüntetésben 2017. évben
részesülők személyéről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának átadására
kerül sor.
A kitüntető díjakat átadja Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke és Bánné dr. Gál
Boglárka, a megyei közgyűlés alelnöke.
Narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. évben
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díját adományozza
Dr. Sohajda Máriának.
Dr. Sohajda Mária 1986-tól a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház dolgozója. Általános
orvosi végzettségén kívül neurológia és üzemorvostan szakvizsgával is rendelkezik.
Pályafutását az Ideggyógyászati Osztályon szakorvosként kezdte, majd
akupunktúrával kezdett foglalkozni. 1991. novemberében a kórház akkori
igazgatójával közösen létrehozta a Kórház Fájdalom Ambulanciáját.
Ugyanebben az évben adjunktusi, majd 1994-ben főorvosi kinevezést kapott.
Tudományos előadásai és munkája főként a krónikus fájdalom, valamint a leaser és
akupunktúrás kezelések területét érintik.
Tagja a Magyar Akupunktúrás Orvosok Társaságának és a Magyar Optikai Laeser
Társaságnak, a Foglalkozás Egészségügyi Orvosi Kamara Szekciójának Területi
Elnöke.
Tulajdonosa a Pro-Sanitate díjnak, valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
„Közegészségügyi” Díjának.
Vallja, hogy a segítségadás, a gyógyítás akkor eredményes, ha a beteg érzi, hogy
fontos a gyógyítójának.
Kiváló szakmai felkészültsége mellett munkatársaihoz, betegeihez való kedves,
türelmes és segítőkész hozzáállás jellemzi.
Lelkiismeretes, több évtizeden keresztül végzett magas színvonalú gyógyító
munkájának elismeréseként a Közgyűlés Dr. Sohajda Máriának a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díját adományozza.
Dr. Sohajda Mária: Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés, tisztelt
résztvevők. Hálás szívvel köszönöm, hogy a közgyűlés az általuk adható legnagyobb
kitüntetést nekem szánta. Azét, hogy ezt az érmet átvehettem, köszönettel tartozom a
szüleimnek, akiktől az ember szeretetén kívül szerénységet és alázatot kaptam
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útravalóul. Köszönettel tartozom férjemnek és gyermekeimnek, akiktől oly sok
segítséget kaptam képzéseimhez, továbbképzéseimhez. Köszönettel tartozom a
betegeimnek, akiktől a mindennapi olykor fárasztó munkámhoz sok-sok erőt, és
biztatást kaptam. Nem utolsó sorban köszönettel tartozom városom polgármesterének,
aki jóságos, keresztény vezetőként állt mindig mellettem, és ezáltal nemcsak a város
betegeinek, hanem a zempléni térség betegeinek javát szolgálta. A hátralévő életemben
pedig csak azt ígérhetem, hogy haladok a Mindenható által kijelölt úton, amely hittel,
reménnyel és szeretettel van kikövezve. Még egyszer köszönöm az elismerést.
Narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. évben
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díját adományozza
Vida Éva Ildikónak.
Vida Éva Ildikó diplomás ápoló, aki pályáját a szikszói kórházban kezdte ápolóként,
majd 1989-től Taktaszadán, később Szirmabesenyőben dolgozott. Jelenleg Miskolcon
körzeti közösségi ápolóként dolgozik.
Munkamorálja, embersége, betegek iránti felelősségtudata és toleranciája példaértékű.
Szakmai igényességét jellemzi, hogy rendszeresen továbbképzéseken vesz részt,
figyelemmel kíséri a szakmai újdonságokat, tudását folyamatosan fejleszti.
Munkaterületén koordináló, szervező feladatokat lát el, rendszeresen
szűrővizsgálatokat szervez, részt vesz azok lebonyolításában és kiértékelésében is.
Szívügyének tekinti a betegek körében a prevenciót.
Az ápolást szent és tiszta hivatásként tekinti és ennek szellemében látja el feladatait
mind az egészségügy, mind az idősek gondozása területén.
Hivatását mindig magas szinten művelte, amelyet a szakértelem, az emberek iránti
tisztelet és szeretet jellemez.
Vida Éva Ildikónak a betegek szolgálatában eltöltött több mint három évtizedes
elhivatott, példamutató szakmai munkája elismeréséül a Közgyűlés a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díját adományozza.
Narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek
alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 10/2011. számú önkormányzati
rendelet 16/B. §-a értelmében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettje azon Borsod-Abaúj-Zemplén megyében dolgozó
ápolók részére adományozható, akik a betegek ellátása és a gyógyítás területén végzett
magas színvonalú tevékenységükkel hosszú éveken keresztül eredményesen szolgálták
a megye lakosságát.
Az Emlékplakett egyetlen alkalommal, 2017. évben kerül adományozásra.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 46/2017. számú
határozatával döntött Semmelweis Nap alkalmából e kitüntetésben részesülők
személyéről.
A
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Kossuth
Zsuzsanna
Emlékplakettjének átadására kerül sor.
A kitüntető díjakat átadja Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke és Bánné dr. Gál
Boglárka, a megyei közgyűlés alelnöke.
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Narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjét
adományozza
Árvay Hildának.
Árvay Hilda pályafutását 1975-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban
ápolóként kezdte, majd az elmúlt 42 évben az egészségügyi szakdolgozói ranglétrát
végigjárva a Semmelweis Kórházban ápolási igazgatói munkakört töltött be.
A betegápolás ügyének elkötelezettje és évtizedek óta a jövő ápolói generációjának
nevelője, oktatója. Példamutató vezetői munkája során folyamatosan bizonyítja az
egészségügy és a betegek iránti elkötelezettségét.
Árvay Hildának a betegek ellátása és a gyógyítás területén végzett magas színvonalú
tevékenysége elismeréseként a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjét adományozza.
Narrátor: A továbbiakban a kitüntető díjak átadására megkérem Török Dezső urat, a
megyei közgyűlés elnökét és Schmittné Makray Katalin Köztársasági Elnökné
Asszonyt.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjét adományozza
Dulibán Lászlónénak.
Dulibán Lászlóné 35 éve dolgozik ápolóként az egészségügyben, a Semmelweis
Kórház Hospice osztályán lát el osztályvezető ápolói feladatokat, szervezi az otthoni
hospice ápolást.
Alapító tagja a magyar Ápolási Egyesületnek, a Magyar Szakdolgozói Kamara
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke.
Ápolói munkássága, hite a jóban, elkötelezettsége az emberi szenvedés enyhítése
mellett példaértékű.
Dulibán Lászlónénak a betegek ellátása és a gyógyítás területén végzett magas
színvonalú tevékenysége elismeréseként a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjét adományozza.
Narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjét
adományozza
Frónáné Balla Évának.
Narrátor: A kitüntetett az ünnepségen nem tud részt venni, így a kitüntetést egy
későbbi alkalommal veszi át.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjét adományozza
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Horváth Emesének.
Horváth Emese Okleveles egyetemi ápoló, intézeti szakoktató, 32 éve dolgozik az
egészségügyben.
A minőségi és pontos szakmai munkavégzéshez mindig fontosnak tartotta, hogy
folyamatosan fejlődjön, hogy a legújabb szakmai irányelveket elsajátítsa.
Elhivatottsággal, szeretettel és nagy szakmai hozzáértéssel neveli a jövő egészségügyi
szakembereit.
Rendszeresen részt vesz szakmai továbbképzések szervezésében, programok írásában
szakértőként, előadóként egyaránt.
Horváth Emesének a betegek ellátása és a gyógyítás területén végzett magas
színvonalú tevékenysége elismeréseként a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjét adományozza.
Narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjét
adományozza
Horváth Ferencnének.
Horváth Ferencné az ózdi Almási Balogh Pál Kórház Reumatológiai osztályának
megbízott főnővére, ahol 1987-től dolgozik. 2014-től osztályvezető ápolóként látja el
feladatait.
Segítőkész, empatikus, problémamegoldó és kapcsolatteremtő képessége kiváló.
Példaértékű az az ápolói tevékenység, ahogy az emberek felé fordul, segít
mindenkinek és mindenkin.
Hiszi, hogy a szeretet és a szakmai tudás nélkülözhetetlen eszközök az ápolói
hivatásban.
Horváth Ferencnének a betegek ellátása és a gyógyítás területén végzett magas
színvonalú tevékenysége elismeréseként a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjét adományozza.
Narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjét
adományozza
Kissné Dojcsák Erikának.
Kissné Dojcsák Erika 1984-ben érettségizett az Egészségügyi Szakközépiskolában,
még ebben az évben elhelyezkedett a Megyei Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati
osztályán. Jelenleg az osztály műtétes részlegén részlegvezetőként dolgozik.
Szakmája iránt elkötelezett, képzettsége kiemelkedő. Kedvességével, odafigyelésével,
szakmai alázatával kivívta a munkatársai elismerését, vezetői feladatai mellett segíti a
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gyakorlaton résztvevő tanulók oktatását, hozzájárulva ezzel az új generáció
képzéséhez és tudásuk fejlődéséhez.
Kissné Dojcsák Erikának a betegek ellátása és a gyógyítás területén végzett magas
színvonalú tevékenysége elismeréseként a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjét adományozza.
Narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjét
adományozza
Laczkó Jánosnénak.
Laczkó Jánosné 1973 óta dolgozik a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórházban. 2000-ben
diplomás ápolóként végzett a Nyíregyházi Főiskolán, 2004-től pedig a kórház
Krónikus Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főnővére.
Tapasztalata, hozzáállása, munkavégzése kiemelkedő, különös empátiával viseltet a
főleg idős, elesett állapotú, krónikus betegek iránt.
Rendszeresen részt vesz az egészségügyi szakközépiskola tanulóinak oktatásában és
nevelésében.
Laczkó Jánosnénak a betegek ellátása és a gyógyítás területén végzett magas
színvonalú tevékenysége elismeréseként a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjét adományozza.
Narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjét
adományozza
Mulatóné Rigeti Ritának.
Mulatóné Rigeti Rita 1984-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház
és Egyetemi Oktató Kórház II. Rákóczi Ferenc Tagkórházának sebészeti osztályán
kezdte pályafutását általános ápolónőként.
2002-től szakmavezető ápoló, majd ápolásszakmai vezető lett. Jelenleg osztályvezető
ápolói és ápolásigazgató helyettesi munkát végez.
Empatikus és humánus szakember, aki munkája során nem csak a saját, hanem a
munkatársak és a gyakorlaton résztvevő hallgatók oktatását, fejlődését is fontosnak
tartotta, mindig türelemmel, tudása legjavát adva mutatja be nekik a szakma szépségét.
Mulatóné Rigeti Ritának a betegek ellátása és a gyógyítás területén végzett magas
színvonalú tevékenysége elismeréseként a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjét adományozza.
Narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjét
adományozza
Petőné Lázár Mariannának.
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Petőné Lázár Marianna az egészségügyi szakközépiskola elvégzése után, mint ápoló
kezdett dolgozni, majd szakápoló végzettséget szerzett.
Jelenleg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Mozgásszervi Rehabilitációs Tagintézményében Mezőkövesden dolgozik.
Erőssége a jó szervező és kommunikációs készség, így munkájában is törekszik arra,
hogy munkatársaival, a betegekkel, a társintézményekkel és egyéb a működéshez
szükséges szervezetekkel jó kapcsolatot alakítson ki.
Empátia, közösségi szellemű gondolkodás, rugalmasság és megbízhatóság jellemzi.
Petőné Lázár Mariannának a betegek ellátása és a gyógyítás területén végzett magas
színvonalú tevékenysége elismeréseként a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjét adományozza.
Narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjét
adományozza
Virágné Kaló Ágnesnek.
Virágné Kaló Ágnes 1979-ben a Megyei Kórház Traumatológia osztályán kezdte
pályafutását, 38 éve dolgozik ápolóként, jelenleg a Terra 95. Bt ügyvezető igazgatója.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az elsők között megszervezte a Magyar
Otthonápolási és Hospice Egyesületet és beválasztották országos elnökségi tagnak.
Részt vett a szervezet keretein belül az otthoni szakápolás fejlesztési koncepciójának
kidolgozásában.
A Magyar Ápolási Egyesület alapító tagja. Otthoni szakápolói és hospice
tevékenysége a megye egész területére kiterjed.
Emberi hozzáállása, kimagasló szakmai tudása, lelkiismeretessége példaértékű.
Virágné Kaló Ágnesnek a betegek ellátása és a gyógyítás területén végzett magas
színvonalú tevékenysége elismeréseként a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjét adományozza.
Narrátor: Kossuth Zsuzsanna domborművének avatása következik a Díszterem
aulájában. Kérem a közgyűlés tagjait és a vendégeket, hogy fáradjanak az aulába.
Narrátor: A Magyar Ápolási Egyesület kezdeményezésére az Országgyűlés 5/2014.
számú határozatával Kossuth Zsuzsanna születésnapját, február 19-ét a Magyar
Ápolók Napjává nyilvánította. Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója
alkalmából pedig az Egyesület 2017-re meghirdette a Kossuth Zsuzsanna Emlékévet.
Az Emlékév alkalmából a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettje kitüntetés alapításán és adományozásán kívül
36/2017. számú határozatával döntött Kossuth Zsuzsannát ábrázoló bronzból készült
dombormű elkészíttetéséről.
A most felavatásra kerülő domborművet Borsi Antal szobrászművész készítette.
Felkérem Schmittné Makray Katalin Asszonyt, hogy ossza meg gondolatait a
jelenlévőkkel.
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Schmittné Makray Katalin: „Egy legyen bennünk az akarat, felkeresni a szenvedést,
enyhíteni azt.”
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves emlékező gyülekezet. Kossuth Zsuzsa szavait
idéztem, aki a megye szülöttje, és halálának ma van a 163. évfordulója, pontosan ezen
a napon. Milyen érdekes egybeesés. Nemes gesztusa az utókornak, hogy az emlékév
kapcsán, szerte az országban megemlékezéseket tartanak, amelyet a Magyar Ápolási
Egyesület hirdetett meg, köszönet érte.
Kossuth Lajos az 1849 évi Függetlenségi Nyilatkozat elfogadása után, húgát,
Zsuzsannát nevezte ki és kérte fel főápolónak. Ekkor már a közeledő osztrák hadsereg
elől a magyar Kormány Pestről Debrecenbe költözött, így tett Zsuzsanna is, Ő is
odaköltözött családjával. Bámulatosan rövid idő alatt több mint 70 tábori kórházat
létesítettek, amelyben igyekeztek a korszerű egészségügyi módszereket alkalmazni.
Abban az időben a betegek ápolását férfiak vagy apácák végezték. Kossuth Zsuzsanna
felhívására azonban tömegesen jelentkeztek a nők, hogy gyors betanulás után
önkéntesen segítsenek a bajba jutott honvédeken.
Emberi nagyságukat mutatja, hogy az ellenfél sérült katonáinak is készek voltak
segítő, gyógyító kezet nyújtani.
A történelmi példákból ma már tudjuk, hogy az erős egyéniségeket a sors próbára
teszi. Így történt ez Kossuth Zsuzsannával is a világosi fegyverletétel után is. A 3
gyermekes, törékeny fiatalasszonyt többször bebörtönözték, 1,5 éves kisfiát
elvesztette, majd emigrációba kényszerítették. Rendkívüli szegénységben,
nyomorúságban élve tanítással, gyermek étkeztetéssel, vagy csipkeveréssel
gondoskodott saját és nővéréék családjáról. Előbb Brüsszelbe majd viszontagságos
úton New Yorkba menekült, ahol szeretett hazájától távol, súlyos betegségekkel
küzdve nagy nélkülözések közepette hunyt el. Kossuth Zsuzsannának a teremtő csak
37 évet adott. Hamvait egy New Yorki sír őrzi, és sajnos a körülmények miatt úgy
tűnik, hogy nem reménykedhetünk abban, hogy valaha hazai földben nyugodjék. Amit
ez a rendkívül művelt, csodás fiatalasszony tett a hazájáért és a nemzetéért, olyan
nemes, és hősies szolgálat volt, amely csak erős hazaszeretettel, alázattal, a munkába
vetett hittel és bizalommal volt elérhető.
Tisztelt ünneplő gyülekezet. Szép és fontos nap a mai itt Miskolcon. A tisztelet és
szeretet nyilvánul meg Kossuth Zsuzsanna szobrának, illetve domborművének
avatásakor. Önök nincsenek egyedül e szép gesztusukkal, hiszen az országban az
elmúlt évben nagyon sok szobor, emlékfal, dombormű mindenféle egyéb ünnepség
valósult meg, ezzel is tisztelegve Kossuth Zsuzsanna emléke előtt.
Szeretnék köszönetet mondani Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatának,
hogy ilyen szép emléktáblával, domborművel ajándékozza meg a közösséget, Miskolc
városát. Külön tisztelet és köszönet Borsi Antal művész úrnak, hogy megalkotta ezt az
emlékplakettet, és a domborművet.
Mi, akik ma ünnepelni jöttünk méltán mondhatjuk, mondjuk, hogy Kossuth Zsuzsanna
az 1848-1849-es szabadságharc hőse volt, és a magyar ápolók példaképe. Köszönöm
szépen.
Narrátor: Felkérem Török Dezső Urat, a megyei közgyűlés elnökét, valamint
Schmittné Makray Katalin Asszonyt, hogy leplezzék le a domborművet.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték
közgyűlésünk ünnepi pillanatait. A Közgyűlés az elfogadott napirendnek megfelelően
folytatja ülését.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, a Közgyűlés
legutóbbi ülését követően történt eseményekről és a hozott döntésekről. Legutóbbi
közgyűlésünk 2017. április 27. csütörtökön volt.

2017. május 2. a Magyar Olimpiai Bizottság tisztújító ülésén vettem részt. A
médiából biztosan értesültek önök is arról, hogy új elnököt, alelnököt,
felügyelőbizottságot választott a Magyar Olimpiai Bizottság. Kulcsár Krisztián
lett a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.

2017. május 12. a Gömör Expo megnyitotta kapuit. A XVI. Gömör Expo-ról
beszélünk, tehát már történelme van. Polgármester úrral és Riz Gábor képviselő
úrral köszönthettük a Gömör Expo-n megjelenteket.

2017. május 20. Tolcsva településen Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő
úrral megkoszorúztuk a felújított 1956-os emlékművet.

2017. június 2. két helyi paktumnak az alakuló ülésén vettem részt. 11 helyi
paktum fog majd megalakulni a megyében. Most úgy néz ki, hogy négynek a
megalakulása már megtörtént. Június 2-án az Ongai és a Taktaharkányi
Paktumok alakultak meg. Azóta megtörtént Putnok városának a paktuma és
Sárospatak városának. Nyékládháza is megtörtént, tehát már ötön vagyunk túl.

2017. június 13. a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Hidrológiai
Társaság 65. születésnapját ünnepelte. Ezen az ünnepségen vettem részt és
köszönthettem a Tudományos Akadémia megjelent tagjait.

2017. június 16. a Népkerti Vigadóban pedagógusoknak színes diplomaátadó
ünnepségük volt. 50-60 évvel ezelőtt vették át a diplomájukat. Itt köszönthettem
őket, illetve színes diplomát adhattam át.

2017. június 17. Putnok városával közösen szerveztük meg a Megyenapot.
Köszönöm szépen még egyszer polgármester úrnak és az önkormányzatnak az
aktív részvételt, hogy ilyen sikeres Megyenapot tudtunk lebonyolítani.

2017. június 18. a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében a kis iskolák
diákolimpiája bonyolódott, itt Miskolcon, 3 napon keresztül. A kis iskolákat úgy
kell érteni, hogy a 200 fő alatti kis iskoláknak a versengéséről szólt. Itt
köszönthettem a megjelent 18 megyének a csapatát.

2017. június 22. Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács ülésén vettem részt
Szamosvölgyi Péter képviselő úrral. Arról beszéltünk, hogy az elkövetkezendő
időszakban az az 1 milliárd forint, amit a Fejlesztési Tanács koordinálásával a 27
településen kerül majd fejlesztésre. Azok a projektek hogy állnak, illetve milyen
jellegű tevékenység fog majd az 1 milliárd forintból elvégződni.

Ugyanezen a napon, Sajóvámoson Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úrral
egy új 1956-os emlékművet avattunk.

2017. június 27. itt a Megyeházán megtartottuk a II. Klímaplatform ülésünket,
ahol a klímatagok kibővítésre kerültek. Az Északerdőt is bevettük a platform

25



tagjai közé. Következő, III. platformülésünk vélhetően valamikor augusztusban
fog majd létre jönni.
Ugyanezen a napon délután, egy 6 fős kínai delegációt fogadtunk alelnök
asszonnyal a testvér megyénkből, Jang-Szi tartományból, abból a tartományból,
ahol 46 millióan laknak, 50 milliós fővárosa és 170 ezer négyzetkilométeren van.
Majdnem kétszer akkora, mint az országunk.

10. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat
benyújtására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 07. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az
igényelt támogatás célja, a Megyeháza balesetveszélyessé vált erkélyének tartóoszlop
és díszítőelem cseréje, a Díszterem használhatatlanná vált karzatának stabillá tétel, az
életveszélyes, széttöredezett díszlámpák megerősítése.
A jelenlegi és a várható megyei önkormányzati feladatok és azok pénzügyi
szükségleteit áttekintve javaslom, hogy a támogatás iránti kérelmünk vissza nem
térítendő támogatásként kerüljön benyújtásra 20 millió forint összegben.
Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy pályázat benyújtásáról szóló javaslatot megtárgyalni,
és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságunk, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság tárgyalta. Felkérem alelnök urat,
ismertesse a bizottság véleményét.
Bíró László, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság alelnöke: Köszönöm tisztelt Elnök
úr, tisztelt Közgyűlés. A Pénzügyi és Társadalmi bizottság a határozati javaslatot 10
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
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22 igen, 0 nem és 1 tartózkodással a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
54/2017. (VI. 29.) határozata
Tárgy: Pályázat benyújtása megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtására vonatkozó
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 7. pontja, valamint a belügyminiszter és
a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett pályázat alapján a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázatot nyújt be
20 millió Ft,
azaz Húszmillió forint
vissza nem térítendő támogatás
elnyerése érdekében.
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy az 1. pontban megjelölt támogatási
kérelem benyújtásával összefüggésben szükséges intézkedéseket megtegye, a hozzá
kapcsolódó jognyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
2017. szeptember 30. a pályázat benyújtására

11. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található piacok helyzetéről
Előterjesztő:
Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-AbaújZemplén Megyei elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 08. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál az
előterjesztő képviseletében Trembóczki István urat, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának vidékfejlesztési referensét,
és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
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Trembóczki István: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Köszöntök mindenkit. A
tájékoztatóhoz jelenleg semmi hozzáfűznivalóm nincs.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót egy
bizottságunk, a Területfejlesztési Bizottság tárgyalta. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés,
bizottságunk megtárgyalta. Volt kérdés is, ott Taskó úr volt jelen. Határozati javaslat
nem volt hozzá, ezért a tárgyalást lefolytattuk. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt. Köszönöm szépen a tájékoztatót.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
22 igen, 0 nem és 1 tartózkodással a
közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, még egyszer és további szép
napot.

12. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Kovács Sándor, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 09. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál az
előterjesztő képviseletében Páldi Tamás Attila urat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzati Hivatal területfejlesztési referensét, és felkérem, hogy amennyiben
szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Páldi Tamás Attila: Tisztelt Elnök úr, Főjegyző úr, Alelnök asszony, tisztelt
Közgyűlés. Kovács Sándor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke és a
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke nevében és én is szeretnék gratulálni az
előbbiekben kitüntetett személyeknek. A mai benyújtott tájékoztató kapcsán csak
annyi kiegészítéssel szeretnék élni, hogy ugyanezt a dokumentációt ugyanezzel a
tartalommal a Heves Megyei Közgyűlés 2017. április 28-i közgyűlésén tárgyalta és
egyhangúlag elfogadta. Kérdések esetén igyekszem legjobb tudásom szerint
válaszolni. Egyéb kiegészítést nem adnék.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Páldi úrnak a kiegészítést. Egy
bizottságunk tárgyalta, a Területfejlesztési Bizottság. Felkérem a bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt elnök úr, tisztelt
közgyűlés. Bizottságunk tárgyalta ugyan, mivel nem tudott jelen lenni az előterjesztő,
ezért kérdések nem hangzottak el, vélemények sem, így a tárgyalásról ennyi
tájékoztatást tudok adni. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nyeste László képviselő úrnak adom meg a szót.
Nyeste László közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök úr, Tisztelt
Közgyűlés. Áttekintve ezt az anyagot, több kérdés is megfogalmazódik bennem,
hiszen itt a 2016. évi tevékenységre szűkül le a beszámoló, azonban az előterjesztés
készítője az előző időszaknak a tevékenységét is felvázolja az alapítók tekintetében, a
különböző személyváltozások tekintetében és a működési mechanizmusok
tekintetében. Én örültem volna egyébként annak, hogyha többet tudok meg erről a
fejlesztési térségről, hiszen azt gondolom, hogy a Tisza-tó Kelet-Magyarország egyik
jelentős turisztikai célpontja és nyilvánvalóan a Tisza-tavat bekötni itt a keletmagyarországi turisztikai körforgásba az rendkívül lényeges és rendkívül fontos. Itt
ebből a 2016-os anyagból azt tudtuk meg, hogy milyen fejlesztések történtek, hogy itt
a kerékpárút hálózat fejlesztésével kapcsolatban történtek fejlesztések, illetve egy
kerékpáros kölcsönző átadásáról ír az anyag. Azonban én örültem volna neki, ha ezt
egy kicsit komplexebb összefüggésrendszerben tárják elénk és bele látnánk abba a
tevékenységi körbe is, amit az előző években tett a Fejlesztési Tanács a térség
fejlesztéséért, akár infrastrukturális fejlesztéséért, akár idegenforgalmi, vagy
vendéglátóhelyekkel kapcsolatos fejlesztésekről, akár esetleg a gasztroturizmusban tett
erőfeszítések is idekerülhettek volna. Nyilván biztos vagyok benne, hogy nem ennyi a
tevékenységi köre ennek a Térségi Fejlesztési Tanácsnak. Egy nagyon-nagyon szűk
keresztmetszetben látunk erről bármit is. Az utolsó megjegyzésem pedig az lenne,
hogy azért elég régóta működik már ez a Fejlesztési Tanács különböző felállásban és
nekem rendkívül furcsa, hogy 2017-ben tervezi elkészíteni a fejlesztési stratégiáját az
adott térségnek. Én azt látom, hogy jóval korábban lett volna szükséges összehangolni
ezt a fejlesztési stratégiát és aszerint végezni a tevékenységet, hogy ez a kiemelt
turisztikai célpont azért minél ismertebb legyen Magyarországon és minél jobban be
tudjon tagolódni ebbe a kelet-magyarországi turisztikai rendszerbe. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Frakcióvezető úr
parancsoljon.
Csiger Lajos frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Tehát annyi
látszott, hogy ez a Tisza-tó Fejlesztési Kft. látja el gyakorlatilag a Tisza-tó
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fejlesztésének az operatív munkáját. Amint itt írták is, hogy ügyvezető váltás volt
május 11-én 2016-ban. Az lenne a kérdésem, hogy azt a kerékpáros centrumot, amit
Tiszafüreden építettek, azt ez a Kft. kezeli, vagy pedig milyen konstrukcióban történt
annak a kezelése és az, hogy azt látom, ha a Tiszát nézem, itt a Tisza-tó körül is van
még a kerékpárútnak egy szakasza ott Abádszalókon, ami nagyon rossz állapotú. Én
többször biciklizek arra és nagyon vissza kell fogni magunkat. Mikor lesz teljes ez a
kör, illetve a kapcsolódó részekkel is foglalkozik-e a Tanács. A Tisza-tóhoz éppen
majdhogynem kapcsolódik Borsod megye, ott már nem igazán tó van, hanem Négyes
és a többi falvaink, Tiszabábolna, Tiszadorogma, hogy ezek is részei-e ennek a
fejlesztésnek. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Nem látok jelentkezőt. Páldi
úrnak megadom a szót.
Páldi Tamás Attila: Köszönöm szépen a kérdéseket. Képviselő úrnak köszönöm
szépen az észrevételét. A jövőben igyekszünk bővebb és nem szűk keresztmetszetben
kifejteni a Fejlesztési Tanácsnak a tevékenységét, már csak azért is, mert BorsodAbaúj-Zemplén megye is része a tanácsnak. Azt gondolom, a kiemelt térséggé
nyilvánításnak a problematikája jogosan merül fel és ez is a törekvésünk. Igyekszik a
Fejlesztési Tanács azokat az úgymond lemaradásokat behozni ezekkel a
tevékenységekkel. Nem kívánom és nem tisztem esetlegesen összegekről, pénzügyi
dolgokról beszélni, de egy elég komoly fejlesztési csomag készül vagy előkészítődik,
amit kormányzati szinten is tárgyalni fognak. Frakcióvezető úrnak az észrevételeit is
nagyon szépen köszönöm. Mindezek a problematikák megjelennek majd ebben a
jövőbeni fejlesztési csomagban és természetesen nemcsak Szolnok megyére értve,
nemcsak Heves megyére, Hajdú-Bihar megyére, hanem azon településekre is, amelyek
Borsod-Abaúj-Zemplén megye által érintettek. A múltban is igyekeztünk olyan
dokumentációkat előkészíteni, amelyek tartalmaznak olyan tanulmányokat, amelyek
Borsod-Abaúj-Zemplén megyére is érvényesek. Ezek a dokumentációk alkalmasak
arra, hogy esetleg pályázati forrásokat tudjunk lehívni ezekre a fejlesztésekre. Ezekről
a fejlesztésekről konkrétan is tudok beszélni. Ezek a fejlesztések energetikai
fejlesztések, turisztikai fejlesztések. Ezek a dokumentációk elérhetőek, elkészültek, a
Nemzetgazdasági Minisztérium által véleményezésre kerültek. Úgyhogy röviden
ennyi. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat,
azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
21 igen, 0 nem és 3 tartózkodással a
Közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatót.
Köszönöm szépen.

13. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi
Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának tevékenységéről
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Előterjesztő:

Ujfalvi Lajos László, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci
Irodájának vezetője

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.
Török Dezső, a Közgyűlés Elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál az
előterjesztő Ujfalvi Lajos László urat és amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki
a tájékoztatót.
Ujfalvi Lajos László: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Nagyon szépen köszönjük
a Közgyűlés szíves érdeklődését a munkánk iránt. Mi igyekeztünk egy bizonyos
értelemben átfogó anyagot készíteni a Miskolci Irodáról, ami pusztán azért volt kicsit
nehezebb a szokásostól, mert most már mi régió formában dolgozunk, így szét kellett
nyirbálni az adatokat. A bizottsági ülésen sikerült megtárgyaljuk. Úgy érzem sikerült a
feladatnak eleget tenni. Tisztelettel várom a kérdéseket.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen a színvonalas tájékoztatót. Egy
bizottságunk, a Területfejlesztési Bizottság tárgyalta a tájékozatót. Felkérem a
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. A bizottságunkon kérdések hangzottak el, amiket Ujfalvi úr megválaszolt.
Elsősorban várak után érdeklődtünk, várfelújítás után, amely nagyon fontos számunkra
Regéci-, Fűzéri vár, Boldogkőváraljai várakra. Megtárgyaltuk és gyakorlatilag
elfogadtuk. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Lukács András frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. A
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatója nagyon sokszínű, átfogó. Komplex abból a
szempontból, hogy bemutatja nem csak a jogszabályi hátteret, hogy milyen feladatokat
kell ellátni, hanem azt is, hogy a látványos tevékenységi elemek, mint amiről
bizottsági elnök úr is beszélt, tehát a kiemelt vagyonelemeknek a kezelése, gondozása,
felújítása mellett nagyon sok olyan tevékenység zajlik a Zrt. keretein belül, amelyekről
a közvélemény és a megyei közgyűlés sem kaphatott korábban tájékoztatást.
Egyetlenegy elemére szeretnék rákérdezni a tájékoztatónak, amellett, hogy
informatívnak és korrektnek tartom: az állami öröklés kérdésköre. Mivel
magyarázható, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest mellett az a terület, az a
megye, amelyben a legmagasabb a hagyatékok száma és milyen típusúak ezek
alapvetően és mi lesz utána a sorsa? Ezek a száma mellett jelentős vagyont is
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jelenthetnek, képviselnek, vagy egyszerűen azokról a kényszeröröklésekről van szó
döntően, amelyek inkább mínuszt, kötelezettségeket hordoznak, semmint tényleges
vagyont jelképeznek? Köszönöm szépen.
Ujfalvi Lajos László: Köszönöm a kérdést képviselő úr. Sajnos ez a munkaterület a
munkánk nagy részét teszi ki, ahogy jól látja képviselő úr és abszolút nem látványos.
Sőt alkalmanként a mi szempontunkból is szívszorító. A nagyszámú
kényszeröröklésnek javarészt egyetlenegy oka van. Az eladósodott elhalt után egyfajta
választási lehetősége van, hogy kéri-e az örökséget vagy sem, de abban nincs joga
mazsolázni, hogy az adóssággal terheltet köszöni nem kéri, az egyébként tehermentest
azt meg kéri. Tehát egységesen kell, hogy nyilatkozzon. Sajnos az ingatlanok forgalmi
értékét jócskán meghaladó banki terhek vannak ezeken az ingatlanokon. Olyan nagy
mennyiségű az ingatlan mennyiség, hogy a bankokkal egységesen kell egy közös
metodikát kitalálni. Ugyanis a bankhitelek miatt, mi az érvényes szabályaink szerint
nem értékesíthetjük azokat az ingatlanokat. A bankok bizonyos értelemben köszönik
szépen, de jól vannak, így a mostani helyzetben, mert nekik ez, mint kintlévőség
szerepel a könyveikben, egyébként pedig veszteség lenne, ha ez kiderül, hogy a
kintlévőség töredékéért lehet értékesíteni ezeket az ingatlanokat. A dráma, amit még
szerettem volna említeni, hogy minden egyes ingatlan öröklése mögött emberi
tragédiák vannak. Erre sajnos a kollegáink sincsenek felkészülve, nincsenek is
honorálva, hogy ezzel foglalkoznak. Részleteket nem szeretnék mondani, de amit az
élet produkál, ugye látunk mindent. Nem tudom, hogy kielégítő volt-e a válasz, de a
nagyszámú öröklésnek elsősorban az oka az, hogy ezek az ingatlanok komoly
összegekkel terheltek, amelyekről még a pénzintézetek nem mondanak le, nem tudjuk
értékesíteni. A rossz az, hogy ez minden nap mindannyiunk számára költséget jelent,
mert ezeknek évente legalább kétszer gazdái vagyunk, a minimális állagmegóvási
munkálatokat meg kell, hogy tegyük és hát ugye gyakran olyan ingatlanokat öröklünk,
amelyből reggel elment dolgozni, vagy elment a kórházba az örökös, de már többet
nem tért vissza. Tehát néha embertelen körülményekkel találkozunk. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen én is. Újabb jelentkezőt nem
látok. A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés
tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
23igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen.
Ha az órára tekintek, azt látom, hogy 12 óra van és a Közmeghallgatást kellene
megkezdenünk. A Közmeghallgatáshoz külön jegyzőkönyvet kell készítenünk és
jelenléti ívet is. Az lenne a kérésem, hogy képviselőtársaim írják alá a jelenléti ívet és
utána mindjárt megtudjuk, hogy a közmeghallgatásra hányan és kik jelentkeztek.
(A közmeghallgatáson elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.)
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(A közmeghallgatást követően a 14. napirenddel folytatódik a nyilvános ülés.)

14. Tájékoztató a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről
Előterjesztő:
Strommer Dávid, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 11. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál az
előterjesztő képviseletében Dévald István urat, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért
Nonprofit Kft. projekt koordinátorát, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek
találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Dévald István: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Nem kívánok kiegészítéssel élni,
természetesen a feltett kérdésekre nagy örömmel válaszolok.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az anyag egyébként elérhető a
megyei önkormányzat honlapján, mert tárgyaljuk. Két bizottságunk tárgyalta ezt a
tájékoztatót, az egyik a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság. Felkérem a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság alelnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Bíró László, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság alelnöke: Köszönöm tisztelt Elnök
úr, tisztelt Közgyűlés a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság a tájékoztatót 11 igen, 0 nem
és 0 tartózkodás mellett tudomásul vette és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A másik a Területfejlesztési
Bizottság volt. Felkérem a Területfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottság
véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, bizottságunk
megtárgyalta a napirendet és kérdések válaszok elhangzottak. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Pasztorniczky István képviselő úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés. Én
2012. augusztus óta fokozott figyelemmel kísérem elsősorban a világörökségi
területtel kapcsolatos eseményeket. Azért is, mert először akkor próbálta Mengyi
Roland akkori elnök úr a Világörökségi Gondnokságot nyélbe ütni. Napirendbe is
vettük, aztán levettük róla, különösebb indoklás nélkül. Azután különböző

33
próbálkozások voltak. Az a dátum, a 2012 volt az első, amikor létre kellett volna jönni
a Világörökségi Gondnokságnak. Utána egy-két vargabetű, egy tragikus haláleset is
akadályozta. Utána a Borászati Kutatóintézet is volt megbízva egy rövid időre ezzel,
amit aztán megszüntettek. Végre 2015-ben úgy tűnik, hogy jó pályára került ez a
feladat és létrejött a Fejlesztési Tanács, illetőleg a munkaszervezete, akit megbíztak a
gondnoksági feladatokkal is. Onnantól kezdve legalább történt is valami. Úgyhogy ezt
nagy örömmel üdvözöltem magamban és nemcsak én, hanem a területen lakó termelők
és egyéb lokálpatrióták is. Elkészült a megalapozó dokumentáció, helyzetértékelés,
kezelési terv. Most már van kezelési terv is, remélhetőleg lesz kezelési kézikönyv is,
az tudtommal még nincs. Azonban a bíztató indulást követően kezd az optimizmusunk
lelohadni, mert ellentmondásokat látunk a borvidék fejlesztésében. Sorolnám is és
remélem, hogy megfelelő választ kapok majd rá.
A tájékoztatóban az szerepel az elején, hogy a térség kiemelt világörökségi jellegére,
valamint a Borvidék Tokaj-Hegyalja Nemzeti Programra épülnek. Ez a Nemzeti
Program az, aminek az előkészítéséről csak egy kormányhatározat született, ami
tudomásom szerint maga a Nemzeti Program, ami egy stratégiai dokumentum lenne,
nem készült még el. Hogyha rosszul tudom, akkor majd tegyenek helyre, de én nem
találtam semmi nyomát. És az anyag, az is hivatkozik a területfejlesztési programra,
ami elkészült viszont és az is egy stratégiai dokumentum, nem azonos a Nemzeti
Programmal. Számomra ez azt jelzi, hogy nincs teljesen összhangban a fejlesztéseknek
a koordinációjával, de ezt jelzi nekem az is, hogy a borvidék termelő integrátorának az
állami tulajdonú, korábban Tokaj Hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát, majd
Tokaj Kereskedőház, jelenleg Grand Tokaj Zrt. vezetésében nagy gyakorisággal
történnek változások. Én úgy fogalmaztam meg magamban, hogy sakkoznak a
vezetőkkel, ami egyáltalán nem tesz jót a borvidék fejlesztésének. Ez abból is látszik,
hogy korábban beharangozott nagy volumenű fejlesztéseket leállítottak, változás
történt a vezetésben, mondhatnám „a lovak közé dobták a gyeplőt”, azaz, hogy az
eddigi kormányzati emberek helyett a Hegyközségekre bízták. Lehet, hogy ez jó.
Tehát a helyi emberek kerültek túlsúlyba a vezetésben, de ez nem változtat azon, hogy
ez a termelő integrátor, aki a helyi termelők, tehát a helyben lakó gazdáknak a
termelését koordinálta eddig. Most, a korábbi évek gyakorlatától eltérően, amikor már
ősszel, illetőleg kora tavasszal megkötötték a felvásárlási szerződéseket, nem tudják
miért, mennyiért dolgoznak. Korábban tehát tudtak tervezni. Ebben az évben ez
sajnálatos módon nem történt meg még a mai napig, illetve a tegnapi napig sem és ez
nagyfokú bizonytalanságot idéz elő az ott lakó elsősorban nem nagybirtokos, hanem
kistermelő, tehát 1-2 hektáros gazdák körében. Ha ez azzal függ össze, hogy változás
történt a vezetésben az is baj, de hogyha ez egy tudatos politika vagy
gazdaságpolitikának az eredménye, az még nagyobb baj. Ha pedig netán arra irányul,
hogy a kisgazdákat olyan helyzetbe hozzák, hogy igyekezzenek inkább megszabadulni
a kisebb birtokaiktól, minthogy termeljenek rajta és ezt esetleg az motiválja, hogy a
Kormány közelében lévő nagygazdák, itt nem árulok el titkot, hogy Andy Vajna,
Mészáros Lőrincék és a miniszterelnök jó barátai szereztek itt komoly birtokokat.
Tehát, ha ez a késedelem azt célozza, hogy ellehetetlenítsék a kistermelőket az új
birtokosok, vagy az újgazdagok javára, akkor ez még nagyobb probléma. Miután
világörökségi kezelése, illetve a világörökségi gondnokság is a munkaszervezet
hatáskörébe került, ott is vannak gondok. Én a bizottságban elmondtam, én akkor nem
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voltam friss, azóta pontosítottam, naprakész vagyok, tehát nekem egy fontos indikátor,
mondhatni vesszőparipám az, hogy az UNESCO Világörökségi honlapján lévő
interaktív térképen be vannak jelölve a világörökségi helyszínek. A magyarországi
helyszínek sajnálatos módon úgy vannak bejelölve, hogy a sátoraljaújhelyi Ungvári
Pincék például szlovák területen találhatók, a sárospataki Rákóczi Pince az a Bodrog
másik oldalán van bejelölve, a hercegkúti, gombosvölgyi pincesor az Sárospatak
szélén és sorolhatnám a tolcsvai pincék Vámosújfalunál, tehát ilyen pontatlanul,
hogyha egy turista meg akarja nézni a világörökséget és netán annak a honlapnak
alapján kíván tájékozódni, hát nem fogja megtalálni. És hogy teszteljem ezt a dolgot
tegnap kíváncsiságból útba esett, Sárospatakon megnéztem a Rákóczi Pincét, régebben
jártam ott, hogyha egy turista szemével nézem és szeretném megtekinteni a
világörökséget, mit látok. Hát azt láttam, hogy eleve egy tájékoztató tábla sincs kint,
hogy nem ott ahol a térképen van jelölve, mert ott hiába is keresnék, hanem a
tényleges helye felé sincs.
Engedje meg Elnök úr, egy picit hosszabban folytassam. Mindjárt befejezem.
És lánc volt a kapun, lakat volt a kapun, tehát nem lehet megtekinteni. Tehát a való
életben sem működik a világörökségi helyszíneknek a turisztikai működtetése,
megtekintés lehetősége. És már csak egy mondat. Hab a tortán. Korábban jeleztem
elnök úrnak is és a munkaszervezetnek is, hogy ez a terület műemléki védelem alatt is
áll, és mint ilyen a törvény alapján kötelezően meg kéne jelölni a belépési útvonalak
mentén ezt a világörökségi, illetve örökségvédelmi területet. Sajnos az sem történt
meg a mai napig sem. Hát ennyit és ezekre kérnék valamiféle választ. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úrnak a feltett
kérdését. Az elejét még értettem, mert az valóban a Fejlesztési Tanácshoz tartozott,
viszont a második része az kevésbé. Az, hogy a Grand Tokaj Zrt.-nek a vezetői milyen
időközönként változnak és hogy mi a felvásárlás politika, azt Dévald úr sem fogja
tudni megmondani, mert nem őrá tartozik. Annak idején a Grand Tokaj meghirdette,
hogy milyen időközönként, milyen minőségű szőlőt fog fölvásárolni és ez a minőségi
borkészítésnek az első, második lépése természetesen, azt gondolom, hogy ezt
figyelmen kívül is kell hagyni. az összes többire akkor majd megkérem Dévald urat
válaszoljon. Akkor nézzük meg képviselő asszony kérdését. Parancsoljon.
Szűcs Erika Mária közgyűlési tag: Köszönöm a szót Elnök úr. Én szerencsére
bizottsági ülésen tudtam tisztázni a kérdésemet Dévald úrral, viszont szerepel az
anyagban egy olyan, hogy a Tokaj Fejlesztési Tanácsnak van egy olyan joga, hogy
véleményezi az ágazati operatív programokat. Én azt szeretném, bizottsági ülésen is
elmondtam, itt is szeretném indítványozni, miután a Kormány célkitűzés 2017-2018-ra
megtalálja a helyét az Európai Uniós fejlesztési forrásoknak, hogy a jövő évi
munkatervbe, nem tudom, az Irányító Hatóságoktól, a Minisztériumoktól, honnan
lehetne kérni tájékoztatást arról, hogy az adekvát ágazati programokból ennek a
megyének mennyi jut. Például, hogyha itt van a MÁV-nak, vagy a Vízügynek a
beszámolója fejlesztési típusú kérdéseket hiába teszünk fel, mert a helyi vezetők erről
nem tudnak semmit és azért fontos lenne, nem véleményezni, nyilván azon már túl
vagyunk, de ezek a nagy állami projektek hogyan érintik a megyét, a megyei
fejlesztéseket. Ami túl van a TOP-on, ami a mi felelősségünk, azt gondolom, hogy
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politikai felelősség tekintetében egyfajta képet ha kapnánk, az jó volna. Ha ezt elnök
úr kezdeményezné és el tudná érni az nagyon jó lenne mindannyiunknak. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő asszony a kérdést.
Képviselő asszony nyitott ajtókat dönget. Van ennek a megyének egy fejlesztési
biztosa, akinek minden információ a rendelkezésére áll. Szerintem azt fogjuk tenni,
hogy Riz Gábor országgyűlési képviselőt, aki a megye fejlesztési biztosa, felkérjük,
hogy egy ilyen tájékoztatót bocsásson a közgyűlés tagjainak a rendelkezésére. Semmi
akadálya, meg fogjuk tenni. Lukács András frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. Az az
előterjesztésből egyértelműen kiderül, hogy a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács
keretén belül érdemi munka folyik. Annak a hatékonyságáról, elfogadottságáról,
minőségéről viszont az érintettek tudnak csak releváns álláspontot kialakítani. Néhány
kérdés fogalmazódott meg bennem. Pozitív, hogy a településfejlesztéssel,
gazdaságélénkítéssel összefüggő tevékenységben, programban a Fejlesztési Tanács a
27 település önkormányzataitól bekérte, összegyűjtötte mindazokat a projekteket,
mindazokat a terveket, amelyek ezt a célt szolgálnák. Az is világos az előterjesztésből,
hogy erre a térségnek a kormányhatározat alapján 1 milliárd forint áll rendelkezésre.
Ami igazán izgalmas számunkra, hogy ez mire elég. A 27 település projektjeinek hány
százalékára, vagy ha nem darabszám szempontjából nézzük mennyi volt az előzetes
igény és ahhoz képest mi tud megvalósulni belőle. A másik, ami folyamatosan
beszédtéma a megyében, nemcsak a Tokaj Borvidék keretében, hanem a megye
egészében, a közlekedési infrastruktúra helyzete. Az látszik az előterjesztésből, hogy a
dűlőutak korszerűsítésére, a vízelvezetési problémák megoldására, amely mind a
termelés, mind az idegenforgalom szempontjából nagyon fontos elem, hiába csak a 27
településből mindössze 17 nyújtott be pályázatot, így is az igény jóval meghaladja a
rendelkezésre álló forrásokat. Itt az elterjesztésben az van, hogy „a keret többszörösére
nyújtottak be pályázatot” az érdeklődők. A kérdésem az, hogy ha van döntés, akkor ez
a benyújtott igényekhez képest nem a tényleges 27 településre vonatkozó igényhez
képest, ez milyen nagyságrendű, akár kilométerben, akár forintálisan. És legalább
ennyire izgalmas az is, hogy az a keretösszeg, ami a térség fejlesztésére rendelkezésre
áll összességében, az a világörökségi magterületek tekintetében végül is tud-e érdemi
befolyással lenni mindazokra a folyamatokra, amelyek az előzetes elképzelésben, a
programokban megfogalmazódtak, vagy megmaradunk azon a szinten, hogy
kipipáltuk, van ilyen, elköltöttünk néhány milliárdot, viszont érdemi hatása a térségben
élőkre, illetve az ott gazdálkodókra nem lesz, vagy lesz-e. Ezt szeretném tudni.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úrnak a kérdését.
Más jelentkezőt nem látok. Mindjárt felkérem Dévald urat, hogy válaszolja meg a
feltett kérdéseket. Frakcióvezető úr az 1 milliárd forint tekintetében most volt
Fejlesztési Tanács ülés, ahol már referáltak arról, hogy éppen hogy állunk. Attól
kezdve, hogy bor utcákat teszünk rendbe, attól kezdve, hogy utakat újítunk fel,
múzeumot építünk, falumúzeumot, bormúzeumot, attól kezdve, hogy a légkábeleket
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földbe fogjuk pakolni, hogy a látványelemek mások legyenek, a dűlő utak és a
vízelvezetők tekintetében helyére kell rakni, mert a térképen máshol vannak, mint
valójában. Annak idején ezeket újra kell mérni, tehát ezek a felmérések el fognak
indulni. Egy jó része már elindult. Már van benne olyan is, ami ebben a hónapban le
fog zárulni. Úgyhogy összességében jó úton haladunk. Kevés az 1 milliárd forint
természetesen, de senki nem mondta, hogy ennyi lesz és nem több. További forrásokat
kell még idehozni Tokaj-hegyaljára és látványos lesz természetesen az, amit az 1
milliárd forintból meg tudunk valósítani. Most adom meg Dévald úrnak a szót.
Dévald István: A Tokaj Grandot illető kérdésekre köszönöm szépen elnök úrnak a
válaszát. Gyakorlatilag Tokaj Grand a Fejlesztési Tanácsnak az egyik tagja, de igazán
a működésébe a Fejlesztési Tanács nem szól bele. A szőlészeti birtokok kapcsán,
illetve az életpálya modellről egynéhány szót hadd szóljak. Van egy ilyen fejlesztési
program, ami pontosan arra irányul, hogy a térségben a szőlészettel, borászattal
hivatásszerűen foglalkozóknak kínálunk lehetőséget, pénzt arra, hogy földterülethez
jussanak. Tehát ez a projekt továbbra is része a fejlesztési koncepciónak és az a cél,
hogy azok a fiatalok, akik esetleg komolyan gondolják azt, hogy a szőlészetből és
borászatból meg tudnának élni, azok kapjanak lehetőséget. Pontosan erre irányul a
közösségi infrastruktúra program, amely olyan technológiai háttérbázist fog
megteremteni a térségben élő borászok számára, amelyet igénybe vehetnek, úgymint,
palackozó üzemek, közösségi szolgáltató pontok. Beindult egy közösségi beszerzés,
ami azt jelenti, hogy ez a szervezet összefogja a borászok részéről érkező igényeket és
a piaci árnál jóval olcsóbban juthatnak hozzá például borospalackokhoz, de igaz lesz
ez majd a növényvédő szerekre, akár a poharakra és egyéb más ilyen eszközökre. A
borászattal kapcsolatban ennyit kívántam reagálni.
A térkép kapcsán tegnap voltam Budapesten a központi irodánkban és felvettem a
kapcsolatot a Miniszterelnökséggel és megnéztük ezt az UNESCO honlapot, amelyet
ön említ. Nem látjuk azt az eltérést, sőt a Miniszterelnökségen sem látják. Kérem, a
linkjét küldje át és megpróbáljuk kijavítani, ha van. Ez egy nemzetközi szervezetnek a
honlapja és nem mi kezeljük ezt az oldalt, viszont ahogy ezt a bizottsági ülésen
említettem, hamarosan nyilvános lesz a Világörökségnek a saját honlapja, amely az
összes értéket bemutatja több nyelven. Ez egy folyamatosan fejlődő portál lesz.
A sárospataki Rákóczi Pince kapcsán ezt a problémát jelezzük, illetve megpróbáljuk
kezelni. Természetesen az önkormányzattal együttműködésben tudunk ezeken a
területeken lépni, hiszen azért a világörökség megóvása a kettőnktől függ. Mi nem
tudunk mindenhol jelen lenni, de tulajdonképpen igyekszünk ezeket a visszásságokat
megszüntetni.
A fejlesztési programokkal kapcsolatosan hadd mondjam el, hogy ezek a
dokumentumok, ezek széleskörű társadalmasítási folyamatokon mentek keresztül.
Hogy a Nemzeti Program hogyan áll, jelenleg nem tudok igazándiból választ adni,
mert nincs meg a kompetenciám, viszont hál’ Istennek, azt gondolom sokkal jobban
állunk ezekkel a fejlesztési dokumentumokkal, mint a Tisza-taviak, hiszen nálunk
azért konkrét elképzelések vannak. Sőt megtörtént már a stratégiai vizsgálata is a
fejlesztési dokumentumoknak és még egy észrevételt hadd tegyek. A Borászati
Kutatóintézet nem szűnt meg, hanem átalakult. Tehát működik a szervezet, a Tokajhegyközségnek lett egy nonprofit kft.-je és egyébként a világörökség területén levő
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fejlesztések egyik fontos helyszíne lesz a kutatóintézetnek az egykori királyi kastély
felújítása.
A Lukács András által feltett kérdések kapcsán. Valóban igaz, hogy a
közlekedésfejlesztés területén a dűlőutak egy kardinális program. Itt is azt tudom
mondani, hogy a hegyközséggel intenzív kapcsolatunk van. Pont most gyűjtjük be
azokat az adatokat, pontos helyrajzi számokat, amelyek alapján a fejlesztések tovább
generálhatóak. Sajnos vidékünk tényleg elmaradott ezen a területen, hiszen a móri
borvidéken már évtizedekkel ezelőtt is kiváló betonutak voltak a dűlőkben. Nekünk be
kell hozni ezt az elmaradást, hiszen tényleg több településen nagy értékű
szőlőterületek nagyon nehezen megközelíthetőek és a csapadék miatt a
vízelvezetőkkel párhuzamosan kell megoldani ezt a problémát. Én azt gondolom, hogy
a 17 pályázatnak, amit beadtak az önkormányzatok, volt egy felső határa, maximum
100 millió forintot lehetett pályázni egy projekten belül. Ismerve egyébként a jelenlegi
árviszonyokat ez körülbelül olyan 1-1,5 kilométer út felújítására elegendő, hiszen
meglehetősen költségesek ezek a felújítások. Egyetértek minden tekintetben elnök
úrral. A világörökségi területekre vonatkozó fejlesztések közel 3,5 milliárd forintos
forrásában azt gondolom, lesznek olyan turisztikai attrakciók, amelyek látványos
javulást fognak előidézni a térség idegenforgalmában, akár az előbb említett tarcali
felújítás, vagy Szűcs Erikának a válaszban jeleztem, hogy Tokaj azért kiemelkedő
területként szerepel közel 1 milliárd forinttal a belvárosnak a turisztikai célokra való
kialakításával, illetve új parti sétány kialakításával. Természetesen ez még egy be nem
adott pályázat, de még a közeljövőben le fogjuk zárni.
És hát a közlekedésfejlesztéshez egy mondatot szeretnék még hozzá tenni. Elkészült a
Nyíregyháza-Tokaj közötti kerékpárút, ami becsatolja a Nyíregyházi megyeszékhelyet
a Tokaji Turisztikai körzetbe és jövőre több, mint 1,5 milliárd forintból fog megújulni
a tokaji Tisza-híd, amelyre egy kerékpáros konzolt fognak építeni, tehát az is
kerékpáros barát fejlesztésként valósul meg. A Fejlesztési Tanácsnak nem titkolt célja
az, hogy megvalósuljon a Tokaji-hegyet körülvevő kerékpárút, amelyen egyébként,
hogyha Bodrogkeresztúrig eljutunk kerékpárúton, akkor már becsatlakoztatható az
alsórendű négy számjegyű úton Sárospatak, illetve Sátoraljaújhely is. Tehát azért ez
egy jelentős léptékű fejlesztés lesz reményeink szerint. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Elkészültek már azok a
kerékpárút
tervek,
amelyek
alapján
Bodrogkeresztúr-Tokaj-Tarcal-Mád
kerékpározható körbe és valóban, hogyha forrás lesz rá, akkor az egész Hegyalja
körbekerékpározható lesz. A híd, pedig úgy néz ki, hogy az egyik oldalán, konzolon
kerékpáros közlekedés lesz, a másikon pedig gyalogos. Nagyon meg fog újulni
esztétikailag is és funkciójában is. Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
14 igen, 6 tartózkodással a Közgyűlés a
tájékoztatót tudomásul vette. Köszönöm
szépen.
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15. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről
Előterjesztő:
Tátrai István József, a Miskolci Szakképzési Centrum vezetője
Tóth Béla, az Ózdi Szakképzési Centrum vezetője
Jakab Dénes, a Szerencsi Szakképzési Centrum vezetője
Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálhatók a
Mellékletek között 12-15. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztőket, felkérem, Tátrai
urat amennyiben szükségesnek találják, egészítsék ki az előterjesztést.
Tátrai István József: Tisztelt elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az írásban beterjesztett
anyagomat szóban nem kívánom kiegészíteni, amennyiben van kérdés, arra szívesen
válaszolok.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen igazgató úr. Tóth Béla igazgató
urat kérem, hogy egészítse ki az előterjesztést.
Tóth Béla: Nem kívánok élni a kiegészítéssel.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Bihall Tamás úr?
Bihall Tamás: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés örülök, hogy megtárgyalják ezt a
témát, hisz a megye gazdasága szempontjából a legfontosabb kérdésről beszélünk.
Részletes anyagot igyekeztünk összeállítani mind az iskolák, mind a munkahely
szempontjából. Hoztunk egy filmet is, ami nem tudom, 2-3 perc bemutatható-e?
Nagyon érdekes és nagyon attraktív javaslat, erre szánjunk időt. Állunk rendelkezésre.
Ha van kérdés, vita, észrevétel, kritika örülni fogunk neki. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Elnök úr köszönjük szépen a színvonalas
tájékoztatót. A Szerencsi Szakképzési Centrum részéről Jakab Dénes úr jelezte, hogy ő
nem tud itt lenni a mai nap folyamán, Majkuthiné tanügyi referenset delegálta, viszont
most nem látom a teremben és akkor ebből a szempontból ő most nem fog nyilatkozni
és nem fogja kiegészíteni. Akkor viszont javaslom, hogy ezt a 2-3 perces videó filmet
nézzük meg. Ha fel vagyunk rá készülve, tegyük meg a kivetítést.
A film bemutatásra került a megjelenteknek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy nem ilyen
világban szeretnénk élni. A tájékoztatót mind a három bizottságunk tárgyalta.
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Felkérem a Pénzügyi és társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Bíró László, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság alelnöke: Köszönöm Elnök úr.
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A Pénzügyi és Társadalmi Bizottság a
tájékoztatót 11 igen egyhangú szavazattal elfogadta és tudomásul vette. A
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk is megtárgyalta az előterjesztéseket és kifogást nem emelt egyik ellen
sem. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt Közgyűlés, tisztelt előterjesztők. Bizottságunk tegnapi ülésén
tárgyalta ezt a rendkívül fontos és úgy gondoljuk, hogy a megye jövőjét jelentős
mértékben befolyásoló kérdéscsoportot. Hosszasan sok kérdést fölvetve, vitázva,
közösen gondolkodva tárgyaltunk erről a kérdésről és tárgyalhattunk volna talán még
hosszasabban is és ez az a kérdés, aminek sose lehet a végére jutni, hiszen hosszú évek
óta küzdünk ezzel a problémával és mindig újabb és újabb nehézségek társulnak hozzá
és fontossága, ahogy most a filmen is láthattuk rendkívül nagy. Úgyhogy bizottságunk
ennek megfelelően nagyon komolyan vette tegnapi ülésén ezt a napirendet és a
tájékoztatót a jelenlévő 8 képviselő egybehangzóan elfogadta, tudomásul vette és
bízunk benne, hogy a jövőben is tudunk majd ezzel a kérdéscsoporttal foglalkozni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Szegedi Judit képviselő asszonynak adom meg a szót.
Szegedi Judit Katalin közgyűlési tag: Köszönöm a szót elnök úr. Tisztelt Közgyűlés,
tisztelt főigazgató urak tisztelt Bihall Tamás elnök úr. Gratulálni tudok ehhez a
részletes beszámolóhoz, illetve a mögöttes munkához, amelyet a közgyűlés elé tártak
az urak, hiszen látható benne, hogy milyen fontos, nehéz munkálatok után vannak és
rendkívüli módon figyelembe veszik azt, hogy a megye szakképzési rendszerét
kielégítően tudják működtetni. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a sok
halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényt képviselő gyerek is bent
maradjon a rendszerben, annak ellenére, hogy számos esetben a fejlesztő pedagógus,
gyógypedagógus kevés létszámban áll a rendelkezésre. Külön bár erről nem írtak a
beszámolók, de tudom, hogy a Miskolci Szakképzési Centrum kiemelkedő módon
gazdálkodik. Nagyon nehéz a helyzetük, hiszen országosan is a legnagyobb
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szakképzési centrum és mindent megtesz annak érdekében, hogy korszerű
tanműhelyekben szervezzék a gyakorlatot és annak érdekében is mindent elkövetnek,
hogy népszerűsítsék a megye gyermekei között a különböző szakképzéseket. Nyílt
napokat szerveznek, szakma sztár versenyeken vesznek részt, szakmák éjszakáját
szervezik, hirdetik. Tehát mindent megtesznek annak érdekében, hogy legyen a
megyében kellő számú szakképzett ember utánpótlás. Ezen túlmenően egy nagyszámú
GINOP-s programot is teljesítenek a szakképzési centrumok. Ebbe a Foglalkoztatási
Főosztály támogatásával vonják be azokat a munkanélküli, közfoglalkoztatott
embereket, akiket szeretnének a munka világába visszavezetni és ennek
vonatkozásában is számos sikert értünk el, értek el az intézmények. Úgyhogy itt és
most szeretném megköszönni áldozatos munkájukat és gratulálok nekik és kérem a
támogatást. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő asszonynak a
hozzászólását. Csiger Lajos frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos frakcióvezető: Köszönöm szépen elnök úr. Tisztelt Közgyűlés, tisztelt
Centrum vezetők, BOKIK vezető. Hát, igen. Az utolsó percben vagyunk, az utolsó
órában. Az az én dilemmám, hogy hogyan lehet újra visszavezetni a fiatalokat a
szakma tanulás irányába. Én magam szakközépiskolában végeztem és azóta is
maradandó az a tudás, amit ott szereztem és mérnökként is tudtam utána alkalmazni.
Ezt hogyan lehet önök szerint népszerűsíteni a mai divatos szakmákkal szemben, vagy
a továbbtanulással szemben? A szakma tanulással is elérheti az ember a céljait,
megélhet olyan változatos és kulturált életet, mint egy felsőfokú végzettséggel? A
másik téma pedig az, hogy fellendülésben vagyunk. Mezőkövesden most
összeszámoltuk körülbelül 600 fő új munkahely fog létrejönni a közeljövőben. A
Modine már építi, most jelentette be az EXIR, a Kovács Kft., reményeink szerint a
Pannonplast megveszi a Remy épületét. Tehát nagyon-nagyon sok munkaerőre lenne
szükség. Települnek be, halljuk minden nap a híradásokban a külföldi cégek és
befektetnek itt, valamit nagyon gyorsan tenni kell. Már az elmúlt időben is volt
szakemberhiány, de ez most már kilátástalan lesz, hogy hogyan fogjuk itt a
szakmunkásokat biztosítani. Megindult egy béremelés, mivel látszik, ha dolgozót akar
a vállalkozó, akkor nagyobb bért kell adni, de még ezt majd folytatni kell, ez még
kevés. Valószínű, hogy még ez nehezen jut el a fiatalokhoz, hogy itt többet lehet
keresni, mint esetleg egy diplomás állással, amivel nem is tud elhelyezkedni.
A felnőttképzésről szeretnék még kérdezni. Én tudom, hogy a Mezőkövesdi
Gimnázium, Szakképző és Szakközépiskolában is folyik komolyabb felnőttképzés, de
hogy ez is egy fő irány-e és ettől várható-e az, hogy a szakmunkás állományunk, a
szakmunkások száma növekedni fog és hogy ők esetleg ezt az űrt be tudják-e tölteni a
felnőtt fejjel való tanulással? Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a hozzászólást frakcióvezető
úrnak. Szűcs Erika képviselő asszonynak adom meg a szót.
Szűcs Erika Mária közgyűlési tag: Köszönöm a szót Elnök úr. Én Bihall elnök úrhoz
tennék fel egy kérdést, illetve javaslatot, mert a szakképző intézményeknek a
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beszámolóiból az kiderül, hogy kőkemény feltételek, tehát általuk nem befolyásolható
adottságok mellett kell valamit kihozni ebből a történetből. Úgyhogy a legnagyobb
elismerés azoknak, akik ezen a területen dolgoznak. De a Kamarának, aki felvállalta,
hogy szemléletet fog formálni, mondanám el néhány aggályomat vagy
bizonytalanságomat. Szerepel az anyagban egy szám, hogy most melyik anyagban
nem emlékszem, mert elég terjedelmes és információ gazdag mindegyik. Az egyik azt
mondja, hogy 2010. óta az általános iskolából kikerültek száma 11%-al, a
szakképzésbe jelentkezőké meg 27%-al csökkent. Tehát azt kell mondanom, hogy nem
lehet sikertörténetnek nevezni, pedig 2011-2012 óta komoly küzdelem folyik a
szemléletváltásért. De én azt gondolom, hogy az ami az iskolák anyagából kiderül,
meg néhány intézkedés is azt mutatja, hogy nem csak kenyéren él az ember. Tehát az,
ami itt van Magyarországon, hogy jó szakmával biztos a boldogulás, ez ma egy
szülőnek, akinek 7.-8. osztályos gyereke van, nem elég. Nem véletlen szerintem, hogy
az iskolákban terjed az érettségit adó alapképzés, vagy ráképzés. Merthogy kell
perspektíva is. És ezt nem szabad eltitkolni. Tehát, hogy ha szembe állítjuk a szülő
előtt, hogy vagy szakma vagy diploma, az szerintem sehova nem fog vezetni. Szépen
mindenki fű alatt megpróbálja azt a mintát követni egyébként, amit az alapképzésben
az iskolában a társadalmi környezet és a pedagógusok közvetítenek, mert az általános
iskola – ugye van általános iskolás korú unokám – az az intellektuális tudás temploma.
Tehát ott tudni kell az évszámokat, meg kiválónak kell lenni matematikából, de szó
nincs arról, hogy vannak olyan foglalkozások, ahol a gyerek a maga kreativitását,
kézügyességét, a sporton kívül, mert az van még, megmutathatná és ő is kimehetne
oda a pódiumra és azt mondanák, hogy ő egy nagyszerű ember, mert ragyogóan
összefogott egy csapatot és megépítettek egy faházat, vagy nem tudom micsodát. Mert
a másik unokám az Waldorf iskolába jár és ott legalább vannak ilyen gyakorlati
dolgok, hogy kemencét építenek, meg sufnit, meg mit tudom én, hogy micsodát. Tehát
az egyik dolog az, hogy ne állítsuk semmiképpen szembe ezt a dolgot. Én egyszer
hallottam egy információt, hogy Dániában a szakképesítés szerzettek között 30% az
úgy nevezett a Magyarországon pályaelhagyónak nevezett szakember, de ők valójában
nem pályaelhagyók, hanem szépen tovább mentek, mert meg volt hozzá a képességük
és a tudásuk és vállalkozók lettek, önálló egzisztenciát teremtettek. A piac kapcsán
megtapasztaltuk, hogy egy őstermelőnek, ahhoz hogy piacra menjen mennyi
közigazgatási eljárási ismerettel kell rendelkezni. Ma már egy vállalkozó nem elég,
hogy ért hozzá, hogy hogy kell üvegezni, vagy a vasat hajlítani. Tehát én azt
gondolom, hogy ebben egy kiegyensúlyozottabb képet kellene a társadalom felé
közvetíteni és ez lenne a javaslatom a Kamara felé, mert dolgoznak a vállalkozásokkal
minden rendben van, de amíg az általános iskolában nem lesz az oktatás rendszere és
az iskolai nevelés rendszere olyan, amiben a nem intellektuálisan, hanem egyéb
területen kitűnő gyerek is elismerésre tesz szert, addig a szülők nem fogják szívesen
idehozni a gyereket, mert úgy érzik, hogy társadalmilag egy olyan pályára került,
ahonnan nincs tovább. Én azt szeretném, hogyha a Kamarában ezt a dolgot legalább
megvitatnák és ebbe az irányba is próbálnának lépni, mert óriási erőfeszítés sok pénz
és szerintem ma még szerény eredmény. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő asszonynak a
hozzászólást. Nyeste László képviselő úrnak adom meg a szót.
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Nyeste László közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés.
Tegnapi bizottsági ülésen eléggé alaposan kitárgyaltuk ezt a témát, a jelenlévő
vendégeink is nagyon sok kérdésre válaszoltak. Én hozzászólásomat két részre
szeretném bontani.
Az első részében konkrétan azokról az előterjesztésekről szeretnék szólni, amelyet itt a
tisztelt kollégák benyújtottak, illetve a Kamara benyújtott. Itt azért azt lehet látni
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, hogy most már van egy erősen centralizált képzési
rendszer, amely néhány éve működik és kellő perspektívában természetesen még nem
lehet vizsgálni ennek a hatékonyságát, ennek az eredményességét és ennek a
működésének a sikereit. Nyilván a döntéshozókat az a cél vezérelte, hogy az eddigi
rendszert valamilyen módon átalakítva próbáljanak egy eredményesebb rendszert
kialakítani a szakképzés területén. Nyilván hosszabb távon fog kiderülni, hogy ez
mennyire volt sikeres, illetve nem sikeres. Viszont a jelenlegi helyzetben az
tapasztalható itt a különböző szakképzési centrumok beszámolóiból és ezt nyilván
gyakorló szülőként, pedagógusokként és nagyon sokan látjuk és tudjuk, hogy a
hagyományos szakiskolai képzési rendszerbe bekerülők, és itt csatlakozni kívánok
Szűcs Erika hozzászólásához, azok a tanulók, akik az általános iskolai
követelményrendszernek, ennek a hatalmas nagy tudásbázisnak, amit próbálnak a
fejükbe tömni nem felelnek meg, akik valamilyen kudarcot szenvednek az általános
iskolában, természetesen tömegesen kerülnek bele a szakképzésbe. Viszonylag nagy
létszámú osztályokban kell olyan problémákat kezelni egyébként, amire a rendszer
nem alkalmas. Ezeket a gyerekeket, akik hátrányos helyzetű környezetből jöttek, vagy
3H-ok, 2H-ok, vagy sajátos nevelési igényűek, vagy akár BTM-esek, teljesen mindegy
melyik kategóriát emeljük ki, az ő nevelésüket speciális szakemberekkel kell segíteni.
Az is egyértelműen kiderült az elmúlt évtizedekben számomra, hogy a nagyobb
létszámú hagyományos szakiskolai osztályok ilyen értelemben működésképtelenek.
Még akkor is, hogyha a különböző tudástartalmakat és a képzési időt is lerövidítettük
és megpróbálták egyébként úgy összeállítani ezt a rendszert, hogy főleg a szakmai
elméleti és a szakmai gyakorlati képzésre fókuszálnak. Hasonlóképpen egyébként,
mint a ’80-as évek szakmunkásképzési rendszere volt, ami még 1 hét gyakorlat és 1
hét elmélet bontásban működött és ott is a gyakorlati képző helyeken folytak az
oktatásnak a döntő tényezői, amit most egyébként duális képzésnek nevezünk. Az már
egyébként a ’80-as években jól vagy rosszul működött, persze kisebb módosításokkal.
És az is lényeges kérdés, hogy amíg ilyen komoly problémák vannak a szakiskolai
képzési rendszerben és ezeket a problémákat helyi szinten hatalmas küzdelemben
tudják kezelni az intézmények, vagy nem tudják kezelni az intézmények, akkor a
szülők egy része arra fog gondolni, hogy a gyerekemet nem adom egy olyan osztályba,
amelyik egyébként nagyon komoly magatartási-, tanulási problémákkal küszködik,
hanem inkább beíratom a hagyományos szakközépiskolába. Lehet, hogy gyenge tanuló
egyébként maga a gyerek és nem képes a követelményeket megfelelő szinten
elsajátítani, de mégis csak egy olyan jobb előmenetelű tanulói közösség része lesz,
amely egyébként inspirálja a jobb teljesítmény elérésére. A másik észrevételem ezzel
kapcsolatban, hogy azért látom Miskolci Szakképzési Centrum beszámolójából is és a
többiből is, hogy ezekre a kérdésekre próbálnak figyelni, de mivel a keretek a
kiscsoportos foglalkozáshoz nem állnak speciálisan rendelkezésre azok a fejlesztések,
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amelyekre szükség lenne, így azért óhatatlan, hogy nagyon komoly lemorzsolódási
számokat is produkál a rendszer. Itt a kilencedik évfolyamban a Kamara
beszámolójában olvastam ezt az 53%-ot, de hát ez már nagyon régóta ilyen, nagyon jól
tudjuk, ebben érzékelhető változás az elmúlt időszakban nem volt. És nyilván nem
segítette ezt az a rendszer sem, amely 16 évben korlátozta, vagy határozta meg a
tankötelezettséget, hiszen így nagyon sokan kiesnek az oktatási és képzési rendszerből,
akik egyébként speciális fejlesztéssel, megfelelő pedagógiai munkával a háttérben bent
maradhatnának a rendszerben és bizonyos szakképesítéseket egyébként képesek
lennének megszerezni.
Beszéltünk arról is, itt egy másik vetülete ennek a kérdéskörnek, hogy mi van a
gimnáziumokkal, mi van a szakképzéssel. Én azt látom egyéként, hogy valójában a
magyar oktatási rendszerben mindenegyes szint jelen kell, hogy legyen, ez a rendszer
így színes és így működik és próbálja biztosítani azokat az elvárásokat, amelyeket
egyébként a gazdaság szereplői elvárnak. Nyilván azt is látjuk és az sem újdonság,
hogy természetesen az oktatás mindig lépéshátrányban van, a gazdaság szereplőitől
elvárt kompetenciákat, képességeket, készségeket nem minden esetben tudja az iskola
naprakészen átadni, mindig újabb és újabb kihívások jelennek meg. Hiszen a gazdaság
a jövőt nézi, az oktatás pedig nyilván a jelen kihívásaira próbál reagálni és ebből a
szempontból nyilván nagyon komoly nehézségek vannak. És persze az is nyilván
felmerül, hogy a legkorszerűbb tudástartalmak átadásához sem minden esetben
megfelelő az a gyermek anyag, amely ezeken a képző helyeken rendelkezésre áll.
Éppen ezért én nagyon fontosnak találom, hogy a hagyományos képzési rendszer
mellett, tekintsük komoly szakképzésnek a szakközépiskolákban folyó képzéseket is,
nyilván ez a rendszer most változott, elég gyorsan próbálták ezt a változásfolyamatot
átnyomni ezen a rendszeren, szerintem nem túl szerencsésen, de mégis az irányt
helyesnek tartom, hogy ez a hagyományos szakképzési rendszer működjön, ami a ’80as években is működött, hogy szakmai képesítést és érettségit is ad. Ez elég komoly
vonzó tényező lehet a szülők számára és természetesen persze az is, hogy ha mondjuk,
kiterjesztenék az ösztöndíjaknak a rendszerét és természetesen ne csak a hiány
szakképesítésben tanuló fiatalok kapjanak egyébként kiemelt ösztöndíjat, hanem
azokban a hátrányos helyzetű régiókban tanulók is, akik egyébként itt akár BorsodAbaúj-Zemplén megyében is tanulják ezeket a képesítéseket és természetesen
szükséges bemutatni nekik egyfajta karrierpályát. Hogyha szükséges esetleg nem csak
a szakiskolai rendszerben, hanem a középiskolai rendszerben is gondolkozzunk ilyen
ösztönzőkről, mert nekem az a meggyőződésem, hogy nem a gimnáziumi rendszernek
az átalakításával vagy erőszakos felvételi rendszer módosításával lehet ezt a kérdést
megoldani, hanem sokkal inkább pozitív ösztönzőkkel, hiszen tényleg nagy
perspektíva van egyébként a szakképzésben és nagyon komoly pénzösszegeket is
kereshet egy jó tanuló. Nyilván ilyen értelemben kétarcú a rendszer, mert ott vannak a
leggyengébb képességű tanulók ebben a rendszerben és ott vannak azok a tanulóink,
akik egyébként az európai rendszerben komoly szakmai tudást bizonyítva nagyon
komoly versenyeket is nyernek. Tehát ezt kellene valamilyen olyan módon összerakni,
hogy működőképes legyen és tudja szolgálni a megye gazdasági rendszerét. És még
egy kérdést, ha megenged, akkor le is zárom ezt a gondolatot. Nagyon fontosnak
tartom, hogy a gyakorlati képzőhelyek kérdése az megoldást nyerjen és természetesen
látom a Kamarának azt a szándékát, hogy nagyon komoly ellenőrzési
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mechanizmusokat is életbe léptet, hogy csak olyan képzőhelyek kapjanak
akkreditációt, amelyek ténylegesen a tanulók minőségi képzésével foglalkoznak. És
természetesen itt is a cégek felé olyan ösztönzőket kellene beállítani, amelyek teljes
egészében érdekelté teszi őket abban, hogy hosszabb távon is tudják biztosítani azt a
szakemberigényt, amelyik számukra speciálisan szükséges. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úrnak a
hozzászólását. Mindenféle kérdés elhangzott. Van olyan is, ami személyre szabott. Én
nem kívánom korlátozni, hogy kinek milyen jellegű válasza legyen, de menjünk akkor
végig. Tátrai úr kezdje a válaszadást. Amit magáénak érez igazgató úr arra próbáljon
meg válaszolni.
Tátrai István József: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Köszönöm a kérdéseket,
illetve a felvetéseket. Köszönöm szépen Szegedi Judit képviselő asszonynak az
elismerő szavait. Igazán közelről látja ezt a dolgot.
Csiger képviselő úr kérdéseire a következőket tudom mondani. Az első, hogy hogyan
tudjuk bevonni a 8. osztályosokat, illetve az általános iskolásokat a szakképzés
rendszerébe. Elég erőteljes pályaorientációs tevékenységet is folytatunk. Bevallom
őszintén néha már egy picikét veszélyesnek is érzem, hogy olyan erőteljes a
beavatkozás az általános iskolákban és sok programot szervezünk, hogy kezdik ezt
túlzásnak tartani. Viszont mindenféleképpen fontosnak tartjuk azt, hogy eljuttassuk az
információt a tanulókhoz. Az általános iskolás pedagógusokkal mi nem tudunk
versenyezni, hiszen ők vannak ott a tanulókkal folyamatosan és azt látjuk, hogy az a
szemlélet, hogy a jól tanuló gyerekeket egyértelműen a gimnáziumokba irányítják.
Hiszen a többségük előtt ez a nyílegyenes pálya, ez tűnik logikusnak és nagyon sok
esetben a maradékból kell, hogy gazdálkodjunk, illetve lehet, hogy vannak olyan
családok, ahol fontosnak tartják azt, hogy látják, hogy milyen pálya iránt érdeklődik a
gyermek és arra a pályára irányítják őt. A szakemberhiánynak az említésénél azt
próbáljuk meg követni, hogy a nappali iskolarendszerű képzés mellett a felnőttoktatást
is újraélesztettük. Az esti tagozaton ebben a tanévben közel 2000 tanuló tanult a
Miskolci Szakképzési Centrumban, a két évfolyamon. Ezen kívül a felnőttoktatási
tevékenységen kívül a felnőttképzés az, ahol igyekszünk a szakemberhiányt
csökkenteni. A felnőttképzésről viszont azt kell tudni, hogy nagyon erősen irányított,
hiszen az önköltséges felnőttképzésre nagyon kevés embernek van lehetősége. A
Megyei Kormányhivatal, illetve Járási Hivatal nyilván ők tudják, milyen információk
alapján állítják össze a képzéslistát, amelyeket pályázatban meghirdetnek. Ezekre a
képzésekre pályázunk és amikor ezeket elnyerjük, akkor tudjuk ezeket megszervezni.
Többek között Mezőkövesd környékén is, most már van nekünk mezőföldi
tagintézményünk és őket vesszük elsősorban igénybe. Rájuk támaszkodunk a törvény
szerinti képzések megszervezésénél, de korábban is jelen voltunk Mezőkövesden,
akkor a Széchenyi Katolikus Szakképző Iskolával kooperáltunk és nagyon sok
mindenben közösen oldottuk meg a feladatainkat.
Nyeste képviselő úr felvetésére szeretnék még egy kis részben reagálni. A
szakiskolákban sajnos el kell, hogy mondjam sajnos, ritka a nagy létszámú osztály.
Egyre inkább rákényszerülünk arra, hogy egy-egy osztályban akár több szakma is
legyen, hogy kijöjjön az elfogadható osztálylétszám. Azoknál a halmozottan hátrányos
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helyzetű tanulóknál pedig, akik az általános iskolát is vagy nem tudták befejezni vagy
nagy nehézségekkel fejezték be, a Híd programunkat tudjuk felkínálni. Ezekben a Híd
programokban az osztálylétszám az körülbelül 10 fő és különféle anyagi támogatást is
kapnak azok a tanulók, akik ebbe beilleszkednek. Bár el kell mondjam, hogy a
közmunka-programok ennek a Híd programnak tulajdonképpen egyfajta vetélytársa és
elvonzzák az idősebb embereket, az idősebb tanulókat ebből a képzésből. Köszönöm
szépen, ennyit gondoltam.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a válaszadást igazgató úrnak.
Elnök úr következik.
Bihall Tamás: Köszönöm szépen igyekszem röviden, mert valóban olyan téma ez,
amiről nagyon sokat lehetne beszélni. A magyar oktatás ügyét a Kamara szerint az
elmúlt 25 évben elrontottuk. Ebben cím nélkül mindenki felelős. Egyszerűen egy
elméleti orientációt vittünk a rendszerbe az általános iskolában, a középiskolában és a
felsőoktatásban is. Ez hiba. A Kormány ezt próbálta orvosolni a Kamarával kötött
megállapodással 2011-ben, hogy térjünk rá a duális képzésre, ami valóban kiépült.
Most már tudjuk, hogy mi az, a ’60-as, ’70-es években és a ’80-as évek elején kiváló
duális típusú képzés működött. Tulajdonképpen ezt másoljuk a mai körülmények
között. A szakképzési oktatás átalakítás ügye, az egy nagyon hosszú folyamat, gyors
sikereket remélem senki nem vár tőle, mert ha elindítunk egy folyamatot, az 2-3 év
alatt nem fog látványos eredményeket hozni. Ráadásul azzal a peremfeltétellel
dolgoznunk kell, hogy csökkenő gyereklétszám van. Ahogy az anyagunkban szerepel
120 ezerrel kevesebb gyerek jár ma iskolába, mint 5 évvel ezelőtt. Ez brutális szám és
ennek a döntő része, 80 valahány százaléka, tehát 80-90 ezer gyerek a szakképzésből
hiányzik. Amit viszont meg kell tenni és ez halaszthatatlan, hogy be kell állítani az
oktatásban a gyermekek arányait a különféle pályákon. Ez igaz a középoktatás szintjén
és a felsőoktatás szintjén is. Egyszerűen az nem működik, hogy az adott gyereklétszám
mellett a szakgimnáziumi, tehát a gimnáziumi, általános gimnáziumi beiskolázási
létszám nő, ma már 42-43 %. 2017. szeptember elsején ez további dinamikát fog
mutatni. Ezért a Kamara azt javasolja, nagyon kulturáltan, de vezessük le azt a
szelekciót, mérjük meg, hogy a gyerekeknek hol van a helye. Ezzel a gyerekeknek
teszünk jót a családoknak teszünk jót. Miért kell egy kettes tanulónak általános
elméleti ügyekkel foglalkoznia, miközben ő egy kiváló ács, asztalos, vagy éppen
villanyszerelő lenne. 2,5 átlagú gimnáziumi osztályok vannak Magyarországon. Ez
elfogadhatatlan, a politikának meg kell hoznia azt a döntést, valaki nem véletlenül
vetette fel provokatív módon elismerem, hogy a helyi politikai vezetők,
polgármesterek, akár a megyei közgyűlés gondolja át, hogy az adott területen hogyan
kellene a gimnáziumi és a szakképzési arányokat beállítani, még akkor is, ha ehhez a
megyei közgyűlésnek speciel semmilyen jogosítványa nincs a politikai támogatáson
kívül. Polgármestereknek sincs, de ettől még kezdeményezésre került a miskolci
polgármester úrral tegnapelőtt, hogy nézzük meg a számokat. A csökkenő gyerekszám
tehát egy adottság és a Kamara nem tud mást tenni nyilván, mint a gazdaság
képviseletében működő szervezet, hogy a Bosch-nál tizenvalahányezer fős létszám
legyen és ennek a döntő feltétele a jó szakképzés legyen. A Takata meg tudja őrizni
pozícióját ebben a különösen érzékeny világhelyzetben is és tudja a pozícióját tartani a
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Miskolc Takata esetében, ez ma a mérnök és a szakképzésen múlik. A szakgimnáziumi
ügyben örülök, ha úgy látja Nyeste képviselő úr, hogy jó kezdeményezés, de én tovább
szeretnék menni, hogy állítsuk vissza a régi technikusi képzést. A szakgimnázium az
egy szakképzési hely. Az nem gimnázium, az egy szakképzési hely. A pályaorientáció
kapcsán, azt gondolom, nem vagyunk valami sikeresek, mert nem tudjuk meggyőzni a
magyar családokat, hogy a gyerekeiket szakintézményekbe vigyék. Tisztelet néhány
kivételnek. Ilyen az egészségügy, ahol valószínű a Ferenczyben túljelentkezés van és
még van néhány ilyen intézmény. De mondjuk, az építőipari szakmában szinte kezd
kimúlni az iskola, a nehézipari szakmákban szintén kezd kimúlni az iskola, holott egy
évvel, vagy 2 évvel ezelőtt 200-300 ezer forintos fizetésről beszéltem, ma már 500-600
ezer forintos fizetésről beszélek. Ennyit keresnek azok a szakemberek, akik fontos
területeken, fontos ipari-, gazdasági-, kereskedelmi-, turisztikai potenciállal
hiányoznak ma a munkaerő-piacon. A szembeállítással egyetértek, Szűcs Erika
javaslatát abszolút elfogadom. A Kamara éppen azt próbálja sulykolni, hogy a
szakképzés és a felsőoktatás érjen össze, hisz ma már nagyon sok szakma informatika,
elektronika, szerszámkészítő, villanyszerelő tulajdonképpen felsőoktatási szintű
ismereteket igényel. Ez ma már nem szakképzés kérdése. Az egy külön technika, hogy
ezt hogy tudjuk a családokkal elfogadtatni, hogy fogjuk a gyerekekkel elfogadtatni, de
ebben nem fogunk megállni, további jelentős lépéseket szeretnénk tenni. Meg
szeretnénk mutatni azt a perspektívát, hogy milyen életpálya az, ha valaki egy
szakmunkás szinten kezdi meg a tanulmányait. Ennek én azt gondolom nincsen
alternatívája, tehát én nem érzékelem, hogy a néhány szakpolitikai nyafogás mellett
lenne néhány alternatív gondolat ennek a folyamatnak a kezelésére. Ezt kell végig
vinni, ebben kell nyilván a hibákat javítani, ebben kell, ha kell korrekció elvégezni.
Ebben egy nagyon világos együttműködés kell az intézmények és a Kamara között.
Nem dolgozhat ellen az általános iskolák igazgatói körének jelentős része, akik az
egyetlenegy sikertényezőt abban mérik, hogy hány százalék megy gimnáziumba. Ezt
abba kellene hagyni, az általános iskolákban a 25 évre visszatérve, eltűnt a technika
oktatás, eltűnt a gyakorlati felkészítés. A gyerekek nem ismerkednek meg jószerivel
már semmivel és hát itt jön majd a digitalizáció, amiről ne is beszéljünk. Köszönöm
szépen a javaslatokat. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen elnök úrnak a választ. Tóth
Béla igazgató úr nem kíván hozzászólni. Azt látom, hogy nincs több kérdés.
Köszönöm szépen.
A tájékoztatókhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy egyenként szavazzunk a tájékoztatók tudomásulvételéről.
Kérem, hogy először a Miskolci Szakképzési Centrum tájékoztatójáról szavazzunk.
21 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
tájékoztatót tudomásul vettük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk az Ózdi Szakképzési Centrum tájékoztatójának tudomásulvételéről.
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21 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
tájékoztatót tudomásul vettük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem, hogy szavazzunk a
Szerencsi Szakképzési Centrum tájékoztatójának tudomásulvételéről.
21 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
tájékoztatót tudomásul vettük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem, hogy BOKIK-nak a
tájékoztatójáról szavazzunk.
20 igen, 0 nem és 1 tartózkodással
tudomásul vettük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Igazgató urak, elnök úr köszönjük szépen a
tájékoztatót. Rendkívül fontos az a munka, az a szervezet, amiben önök dolgoznak és
önök irányítanak, hisz a jövőnkről van szó, a jövő gyermekéről, a jövő szakmájáról. Jó
erőt és egészséget kívánok önöknek ehhez és sikereket.

16. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Tanácstól átvett
pályázatok ellenőrzési tevékenységéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 16. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
2012. január 1-jén megszűnt területfejlesztési tanácsok jogutódja a területileg érintett
megyei önkormányzat, melynek elnöke dönt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területfejlesztési Tanács által megkötött támogatási szerződések vonatkozásában a
támogatásokhoz kapcsolódó biztosítékok felszabadításáról.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács által megkötött
támogatási szerződések vonatkozásában – melyek jogutódlás révén a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzathoz kerültek – a projekt befejezését követő 5 év eltelt,
ezért szükségessé vált intézkedni a támogatások lezárásáról.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat az előterjesztés melléklete szerinti
módon a pályázatok lezárását elvégezte. Ennek jóváhagyását kérem a tisztelt
közgyűléstől.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A beszámolót egyetlen
bizottságunk a Területfejlesztési Bizottság tárgyalta.
Felkérem a Területfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés. Bizottságunk megtárgyalta a napirendet, vita nélkül folyt le ez a tárgyalás.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Lukács András frakcióvezetőnek adom meg a szót.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
tájékoztató gyakorlatilag sorba veszi, hogy a korábban a Megyei Területfejlesztési
Tanács által elbírált pályázatok döntő többsége lezárásra került. Eltelt az 5 év, amely a
fenntartáshoz előírásra került. Kérdésem két területre vonatkozik. Korábban a megyei
közgyűlés néhány esetben kötelezte a nyertes pályázót, hogy a támogatást fizesse
vissza valamilyen jogsértésre hivatkozva. Az a kérdésem, hogy mi a helyzet ezekkel,
van-e olyan pályázat, ami most úgy kerül lezárásra, hogy megtörtént a visszafizetés,
vagy esetleg van még függőben levő.
A másik kérdésem arra vonatkozik, hogy a még le nem zárt pályázatok esetében a
LEKI-nél 9 ilyen pályázat van, a TC-nél a Turisztikai Célelőirányzatnál, pedig ha jól
emlékszem kettő. Mi az oka annak, hogy ezek még nem kerülnek lezárásra, nem telt le
az 5 év, vagy esetleg valami más oka van, mert ez az előterjesztésből nem derül ki.
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a kérdést, Főjegyző úr válaszol.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt képviselő úr. Az előzőre
számszakilag és tartalmilag rá kell készülnünk, 15 napon belül tájékoztatjuk képviselő
urat, arról, hogy mi van a korábbi fizetési kötelezettségek következtében. A le nem
zártakról pedig annyit, hogy nyilvánvalóan függőben lévő vagy követelésszerű kérdés
van, ezért nem tudtuk eddig ezt lezárni, úgyhogy folyamatban van.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más kérdést nem látok.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a rendelet-tervezet elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
15 igen, 0 nem és 6 tartózkodással a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
55/2017. (VI. 29.) határozata
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Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Tanácstól átvett
pályázatok ellenőrzési tevékenységéről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Fejlesztési Tanácstól átvett pályázatok ellenőrzési tevékenységéről szóló
beszámolót és az alábbi döntést hozza:
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Tanácstól átvett pályázatok
ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésben, és annak
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
azonnal

17. Javaslat az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatására
Előterjesztő:
Miklós Árpád, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjának
vezetője
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 17. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
Jobbik Magyarországért Mozgalom 2017. márciusában, európai polgári
kezdeményezést indított annak érdekében, hogy az Európai Bizottság tegye meg a
szükséges lépéseket, hogy az újonnan csatlakozott tagállamok bérfelzárkóztatásának
ügye bekerüljön az Európai Unió alapokmányaiba.
Frakcióvezető úr javaslata arra vonatkozik, hogy a Megyei Közgyűlés határozatba
rögzítse:
- támogatja az „Egyenlítsük ki az EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági
különbségeket!” című európai polgári kezdeményezést,
- hozzájárul ahhoz, hogy a kezdeményezés Európai Bizottság általi nyilvántartásba
vétele során az Európai Parlamentben megtartott közmeghallgatáson ismertetésre
kerülhessen a Megyei Önkormányzat támogató egyetértése. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot 2 bizottságunk
tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság alelnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
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Bíró László, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság alelnöke: Köszönöm. Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Pénzügyi és Társadalmi Bizottságban egy elég erős vita
alakult ki sajnos, politikai irányba ment el, tehát nem igazán éreztük azt a végén, hogy
a béruniót célzó kezdeményezés szóba kerülhetett volna. Mindezek mellett a Pénzügyi
és Társadalmi Bizottsága a határozati javaslatot 6 igen, 5 nem szavazattal 0
tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Bizottságunk a határozati javaslatot 2 igen, 0 nem és 7
tartózkodás mellett nem támogatta.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Miklós Árpád frakcióvezető úr parancsolj.
Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Csak röviden azt
szeretném hangsúlyozni az előterjesztés kapcsán, hogy egyáltalán nem arról van szó,
hogy azt javasolnánk, hogy mondjuk 2017. július 1-től kötelező Magyarországon
németországi béreket biztosítani. Nyilvánvaló nem erről szól a javaslat, hanem azt a
folyamatot kéne már most megállítani, hogy a magyar lakosság nagy része a
rendszerváltást is úgy értelmezte, hogy neki csökkent az életszínvonala, és az addig
állami tulajdonban lévő dolgok átkerültek magán tulajdonba, főleg nyugati tőkés
tulajdonba. Az Európai Unióhoz való csatlakozásból is mit látunk. Azt látjuk, hogy a
jó szakembereinket elszipkázzák előlünk. Tehát hogyha ez a helyzet tartós, akkor
egyértelmű, hogy ugye beszéltünk itt a szakképzésről az előző napirendi ponton, nem
lett kimondva, de kimondom, hogy nem csak a gyereklétszám csökken, hanem a tudás
hátterük is. Egyre több az olyan hátrányos gyerek, aki bekerül a szakképzésbe, akit
normális szakmára úgyse lehet megtanítani. Tehát olyan a szint. Évről-évre látom,
hogy csökken a színvonal. Tehát a kevesebb gyereknek is egyre rosszabb az
összetétele. Ha mi most azt a néhány jó szakembert kiképezzük és az mind megy
Nyugat-Európába dolgozni magasabb bérért, akkor itt összeomlik minden rendszer,
összeomlik a szociális rendszerünk, a nyugdíjrendszerünk, minden. Tehát itt csak arról
van szó, hogy igen is jelezzük azt a szándékunkat, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés ezt támogatja, hogy elkezdődjön ez a felzárkóztatás. Mint ahogy
Kelet-Német vállalkozók se mondhatják, azt hogy húha egyesült NyugatNémetországgal ú mi lesz itt, akkor minden vállalkozó tönkre megy, mert hogy
biztosítunk mi nyugati béreket Kelet-Német dolgozóknak. Ez hosszú távon igen is el
lehet érni és az aláírásgyűjtés elindul, mert több mint 7 országban fogják gyűjteni az
aláírásokat, és utána kötelező módon tárgyalni kell az Európai Bizottságnak ezt a
kérdést. És igen is ahhoz, hogy a szakembereink ne vándoroljanak el, két dolgot kell
csinálni, hazafias nevelést az óvodában elkezdeni és iskolába folytatni.
Hangsúlyozottan hazafiasságra nevelést, illetve a bérekkel a felzárkózást NyugatEurópai bérszínvonalra. Ha ez nem következik be, végünk van. Kérem, aki úgy érzi,
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hogy valóban nekünk ezt a folyamatot el kell indítani és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye neve, mint támogató ott legyen, ott szerepelhessen az támogassa a javaslatot.
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Lukács Andrása frakcióvezető
úrnak adom meg a szót.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés.
Személy szerint is és frakciónk támogat minden olyan kezdeményezést, amely arra
irányul, hogy tisztességes munkáért, tisztességes bér járjon. Ez az előterjesztés viszont
nem arról szól. Én kérdést tennék föl a kezdeményezőkhöz, hogy megkérdezték-e a
szomszéd településen működő kisvállalkozás tulajdonosát, hogy mit szólna hozzá, ha
holnaptól vagy holnaputántól vagy jövő évtől 2000 eurós bért kellene fizetnie annak az
alkalmazottjának, akinek a termelési értéke nem éri el ezt az összeget. Megkérdezném,
mit szólna ahhoz a kereskedőhöz, aki kis településen éppen, hogy önmagát fenn tudja
tartani vagy el tudja magát tartani abból a bevételből ami rendelkezésre áll, ha a
nyugat-európai kereskedelmi bért kellene fizetnie az alkalmazottjának. Éppen ezért
számomra teljesen egyértelmű hogy nem szakmai tisztességes törekvés, hanem
egyértelmű politikai szándék. Mert ha tisztességes szakmai törekvésről lenne szó,
akkor inkább olyan kezdeményezés jöhetett volna ide, hogy Magyarországon ne
lehessen nemek szerint megkülönböztetni hátrányosan a munkavállalókat, hogy a
hivatalos statisztikák szerint több mint 20 % a bérkülönbség a nők és férfiak esetében
ugyanolyan munkakörben, ugyanazért a munkáért. Ha ez ellen lépnénk föl, két kézzel
nyújtanánk a kezünket, és két kézzel nyomnánk az igen gombot. Vagy az, hogy
csökkentsük azt a hátrányt, ami a Magyarországon belüli régiók között megtalálható.
Amikor a NAV éves jelentéseit elemezzük, vagy a Kamara gazdasági jelentéseit,
akkor azzal találkozunk, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye átlagbér szintje és a
budapesti vagy a dunántúli megyék átlagbér szintje között égbe kiáltó különbség van.
Először idehaza próbáljunk meg rendet tenni és ezeket a regionális különbségeket
próbáljuk meg mérsékelni. Még egyszer azért azt hozzá tenném, hogy minden esetben
a magasabb bér az egy alapvető követelmény vagy követelés, ami tiszteletet érdemel,
viszont a bérezés színvonalának mikéntje az szűk határokon belül elhatározás kérdése.
Gazdasági teljesítmény kérdése elsősorban. Természetesen, ha a gazdasági
teljesítmény megvan, és ennek kell megteremtenie a feltételeit. Az uniós források
ésszerű felhasználásával, a hazai fejlesztési források célszerű központosításával,
amennyiben megteremtődik ez, akkor természetesen maximálisan támogatjuk, hogy
emelkedjenek a bérek. Köszönöm szépen, és nem beszélünk olyan politikai
szlogenekről, mint a nyugdíjak alacsony értéke, a szociális ellátás alacsony értéke,
tehát ami az életminőséget befolyásolja magáról erről a tényről beszéltünk. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a hozzászólást. Alelnök
asszonynak adom meg a szót.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés alelnöke: Köszönöm szépen. Véleményem
szerint a bérunó az totális gazdasági csődöt jelentene itt Magyarországon a jelenlegi
viszonyok szerint. Nem fogom frakcióvezető urat ismételni, viszont annyit szeretnék
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hozzáfűzni az előttem szólókhoz, hogy tudomásom szerint Ózd város képviselő
testülete testületi ülésen sem fogadta el a bérunió kérdését. Személy szerint én is
nemmel fogok szavazni. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Miklós Árpád frakcióvezető
úrnak adom meg a szót.
Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Amit Lukács
képviselő társam mondott. éppen azzal kezdtem a beszédemet, hogy nem arról van
szó, hogy holnaptól kezdve kötelezzük a vállalkozókat, hogy nyugat-európai bért
fizessenek az alkalmazottaknak. Hanem arról van szó, azt a szándékunkat karjuk ezzel
kifejezni, hogy igenis hosszútávon nem szeretnénk azt, hogy csak azért jöjjön ide egy
nyugat-európai vállalkozó, mert itt rabszolgabéreket kell adni, vagy negyedannyi
fizetést kell adni, mint otthon Németországban. Hanem jöjjön ide azért, mert itt olyan
jó szakemberek vannak és ott nem tudta azokat biztosítani, vagy jöjjön másért, de ne
az legyen a fő vonzóerő, hogy itt negyedannyi bért kapnak a dolgozók, mint mondjuk
ott. Egy miskolci Bosch dolgozó ugyanazért a munkáért negyedannyit kap, mint egy
müncheni Bosch dolgozó. Ne ezért jöjjön ide hosszú távon és még egyszer mondom,
hogy hosszú távon, tehát ez nem máról holnapra való, itt csak a szándékunkat, hogy
nem tartjuk rabszolgának magunkat. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Csiger Lajos frakcióvezető
úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Frakciónk nevében
szeretném azt kifejezni, hogy nem fogjuk támogatni ezt az előterjesztést, hiszen ez egy
gazdasági kérdés, amit a gazdaság fellendülése fog megoldani, illetve a
minimálbéremelés, amit a Kormány minden évben kezdeményez és eléggé jelentős
emelések vannak, de azt is a gazdasági teljesítőképességhez kell igazítani. én sok
sikert kívánok ehhez az aláírásgyűjtéshez, de most itt ehhez a mi frakciónk nem tudja a
nevét adni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szegedi Judit képviselő
asszonynak adom meg a szót.
Szegedi Judit Katalin közgyűlési tag: Egy gondolattal szeretném kiegészíteni, hogy
tudom, hogy gazdasági kérdés, de azt viszont látni kell, hogy a magyar dolgozóknak és
ebbe beleértem a tanárokat, az egészségügyi szakdolgozókat, szakmunkásokat, hogyha
nem fognak tisztességes bért kapni a munkáért, nem lesz, aki ápolja a magyar embert,
nem lesz nyugdíj, a szociális szféra össze fog dőlni, mert elmennek nyugatra. Itt
maradnak majd Magyarországon a nyugdíjasok, a mindenféle hátránnyal küzdők, az
alacsonyan képzettek. Arról meg nem is beszélve, hogy mi képezzük a jó
szakembereket nyugatra. Az egészségügyi szakképzés a legdrágább szakképzés. Nem
is maradnak már a gyerekek. Megkapják a bizonyítványt és már abban gondolkodnak,
hogy mennek nyugatra, mert 5-ször, 6-szor annyi bért fognak kapni. És ez az
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előterjesztés egy szándékról szól, hogy igenis mi szeretnénk, hogy a magyar
embereknek is tisztességes bérük legyen. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő asszonynak a
hozzászólást. Több képviselői hozzászólást nem látok.
Az előterjesztéshez egy határozati-javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati-javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
6 igen, 11 nem és 4 tartózkodással a
határozati-javaslatot a közgyűlés nem
fogadta el.

18. Javaslat a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs
Központ működtetésére vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 18. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. januárjában, sikeres pályázatot
nyújtott be, mely alapján 5 évre szóló keretszerződést kötött. Az Európai Bizottság
magyarországi képviselete levélben kereste meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzatot a következő 3 évre szóló pályázati lehetőséggel kapcsolatban. A
projekt megvalósításának személyi feltételei adottak, pénzügyi fedezetét az Európai
Bizottság által rendelkezésre bocsátott támogatási összeg, valamint a költségvetés
biztosítja. A pályázat benyújtása 2017. augusztus végére várható. Köszönjük szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót mind a 3
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság alelnökét
ismertesse a bizottság véleményét.
Bíró László, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság alelnöke: Köszönöm. Tisztelt
Elnök úr. Pénzügyi és Társadalmi Bizottság a határozati javaslatot 11 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét.
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Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, közgyűlés. 10
igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogattuk az előterjesztést.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Bizottságunk 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
támogatta a határozat elfogadását.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Más hozzászólót nem látok. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
18 igen 0 nem 0 tartózkodással a közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
56/2017. (VI. 29.) határozata
Tárgy: a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ
működtetésére vonatkozó pályázat benyújtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Információs Központ működtetésére vonatkozó pályázat benyújtására
vonatkozó javaslatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs
Központ működtetésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtását támogatja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza főjegyzőjét a pályázat benyújtásával kapcsolatos
dokumentumok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
értelem szerint

19. Javaslat a Borsodi Kulturális Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 19. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
Borsodi Kulturális Alapítvány kuratóriumának elnöke, Dobi Zoltán 2017. május 04.
napján kelt levelében anyagi támogatásért fordult a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés elnökéhez, a Pedagógusok Szakszervezete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Szervezete által 2017. június 16. napján, Miskolc településen megrendezett díszoklevél
átadó ünnepség támogatásához.
Kérelmében előadta, hogy a Pedagógusok Szakszervezete Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Elnöksége minden évben megszervezi díszoklevél átadó ünnepségét, ahol
ünnepélyes keretek között köszöntik megyénk színes diplomás pedagógusait. A
diploma megszerzésének időpontjától függően 50 év után arany, 60 év után gyémánt,
65 év után vas és 70 év után rubin diplomát vehetnek át a szervezet idős pályatársai.
Elnök úr 80.000,-Ft összeggel javasolja támogatni a rendezvény költségeit, amelynek
jóváhagyását kérnénk.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságunk tárgyalta.
Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság alelnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Bíró László, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság alelnöke: Köszönöm. Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Pénzügyi és Társadalmi Bizottság a határozati javaslatot
10 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett egyhangúlag a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Lukács András frakcióvezetőnek adom meg a szót.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Két
észrevételem van. Az egyik a támogatást igénylő alapítvány pontos neve Borsod
Kulturális Alapítvány.
A második pedig szeretném bejelenteni személyes érintettségemet, mert a Borsod
Kulturális Alapítvány kuratóriumának tagja vagyok és így a szavazásban nem kívánok
részt venni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr, más
hozzászólót nem látok. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
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Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
20 igen 0 nem 0 tartózkodással a
közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
57/2017. (VI. 29.) határozata
Tárgy: Borsodi Kulturális Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsodi Kulturális
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsodi Kulturális Alapítvány (3780 Edelény, Kossuth utca 147.)
(a továbbiakban: Alapítvány) részére 80.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet az
Alapítvány kizárólag a Pedagógusok Szakszervezete Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szervezete által 2017. június 16. napján Miskolc városban megrendezett
díszoklevél átadó ünnepség költségeinek fedezetére fordíthat. A támogatást a
Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére
biztosítja.
Felelős:
Határidő:
2.

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.

Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
értelemszerűen

20. Javaslat a Kissikátor Fejlesztéséért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

57
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 20. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
Kissikátor Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Kocsik Bertalanné
levelében anyagi támogatásért fordult a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
elnökéhez, a 2017. június 24. napján, immár 14. alkalommal megrendezésre kerülő
gombafesztivál és falunap elnevezésű rendezvény támogatásához.
Kérelmében előadta, hogy ez a kulturális és gasztronómiai program az elmúlt években
nem csak a 320 fős kistelepülésük, hanem az ózdi kistérség, sőt a megye ünnepe is.
Több ezren látogatnak el minden esztendőben a gombafesztiválra.
Elnök úr 80.000,-Ft összeggel javasolja támogatni a rendezvény költségeit, amelynek
jóváhagyását kérnénk.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságunk tárgyalta.
Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság alelnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Bíró László, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság alelnöke: Köszönöm. Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Pénzügyi és Társadalmi Bizottság a határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
20 igen 0 nem 0 tartózkodással a közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
58/2017. (VI. 29.) határozata
Tárgy: Kissikátor Fejlesztéséért Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Kissikátor Fejlesztéséért
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
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1. A Közgyűlés a Kissikátor Fejlesztéséért Alapítvány (3627 Kissikátor, Szabadság
út 14.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 80.000,- Ft támogatást biztosít,
amelyet az Alapítvány kizárólag a 2017. június 24. napján, „XIV. Gombafesztivál
és Falunap” elnevezésű rendezvény költségeinek fedezetére fordíthat. A
támogatást a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017.
évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére
biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
értelemszerűen

21. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési
támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Alapítvány

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 21. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratóriumának titkára,
Dudás Péter 2017. április 10. napján kelt levelében anyagi támogatásért fordult a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökéhez, a „Társadalmi integrációbűnmegelőzés” című szabadegyetemi képzés megvalósítására.
Kérelmében előadta, hogy az elmúlt években a Miskolci Egyetem, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendőr-főkapitányság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bűnmegelőzési Alapítvány közös szervezésében megrendezett bűnmegelőzési
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szabadegyetemi képzések sikeresek, 100-200 főt megmozgató rendezvénnyé nőtték ki
magukat.
Elnök úr 200.000,-Ft összeggel javasolja támogatni a szabadegyetemi képzés
költségeit.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság alelnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Bíró László, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság alelnöke: Köszönöm. Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Pénzügyi és Társadalmi Bizottság a határozati javaslatot 9
fő egyhangú szavazatával a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
20 igen 0 nem 0 tartózkodással a közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
59/2017. (VI. 29.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő
döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány (3527
Miskolc, Zsolcai kapu 32.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 200.000,- Ft
támogatást biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag a „Társadalmi integrációbűnmegelőzés” című szabadegyetemi képzés megvalósítása költségeinek
fedezésére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati
rendelet 3.1. melléklete „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen
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2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
értelemszerűen

22. Javaslat a Megszólaló Kezek Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 22. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
Megszólaló Kezek Alapítvány kuratóriumának elnöke, Skornyák József 2017. április
22. napján kelt levelében anyagi támogatásért fordult a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés elnökéhez, az Alapítvány által szervezett „Kapunyitogató”
koncertsorozat és a Miskolc Klezmer Band hangversenysorozatának támogatásához.
Kérelmében előadta, hogy Alapítványuk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2004-ben
olyan szakmai koordinációt vállalt fel, mely a zenei tehetségek felkutatásán és
felkarolásán alapul. Arra kérik a közgyűlés elnökét, hogy támogassa azt a tervüket,
hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye hátrányos helyzetű településeire elvigyenek egyegy kis koncertet, melyben a zene mellett közművelődési előadás hangzana majd el,
valamint hangszer bemutatót is tartanának. A Kapunyitogató program mellett egy
másik programjuk is van, melyet a megye nagyobb településeire szeretnének elvinni,
ez pedig az Alapítvány által létrehozott „Miskolc Klezmer Band„ bemutatkozó
hangversenye.
Elnök úr 80.000,-Ft összeggel javasolja támogatni a rendezvények költségeit amelynek
jóváhagyását kérik a tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság alelnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Bíró László, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság alelnöke: Köszönöm. Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Pénzügyi és Társadalmi Bizottság a Megújuló Kezek

61
Alapítvány támogatására előterjesztett határozati javaslatot 9 igen szavazattal,
tartózkodás és nem szavazatok nélkül a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
20 igen 0 nem 0 tartózkodással a közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
60/2017. (VI. 29.) határozata
Tárgy: Megszólaló Kezek Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Megszólaló Kezek
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Megszólaló Kezek Alapítvány (3516 Miskolc, II. ker. Görgős u.
17.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 80.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet
az Alapítvány kizárólag a „Kapunyitogató” koncertsorozat és a Miskolc Klezmer
Band hangversenysorozatának költségei fedezetére fordíthat. A támogatást a
Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére
biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
értelemszerűen
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23. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Két képviselőtársunk jelezte hozzászólási
szándékát, a jelzésnek megfelelően Pasztorniczky István képviselő úrnak adom meg a
szót.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Nyilvánosság védelme érdekében is kértem szót, előre láttam, hogy
nem fogják megszavazni a gazdasági társaságokra vonatkozó napirend zárt ülés illetve
nyílt ülésre vonatkozó tárgyalását. Ezért némileg ismétlésbe bocsátkozva a kerül bele a
jegyzőkönyvbe a mondandóm. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Regionális
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány működéséről van szó. Erről szóló beszámolót
többször kezdeményeztünk, hozzá kell tegyem, hogy utoljára a közgyűlés 2010-ben
még a Jobbik közgyűlésbe kerülése előtt foglalkozott ezzel az alapítvánnyal, azóta
nem. A 2012-es konszolidációs törvényt követően, amiben a Kormány elvonta
illetőleg az országgyűlés elvonta a Megyei Önkormányzatok nagy részét. Át kellett
volna adni ezt a vagyont, azonban a kezdeményezésünkre 2015. szeptember 17-i 2016.
szeptember 15-i, 2016.november 23-i ülésünkön nem vették napirendre az erről szóló
tájékoztatót. Idézem: az alapítvány átadás-átvételére vonatkozó megállapodás még
nincs aláírva valamennyi érintett részéről ezért jogilag nem fejeződött be a tulajdonosi
joggyakorlás. A kezdeményezést megtettük 2014-ben akkor még nem is tudtuk, hogy
egy kormány határozat is született róla. Egy mondatos kormányhatározat, úgyhogy
ezért bátorkodom felolvasni az 1170/2014-es Kormányhatározatot a megyei
vállalkozásfejlesztési alapítványokban gyakorolt jogok megyei önkormányzatok
konszolidációjára, a megyei önkormányzati intézmények és a fővárosi
önkormányzatok átvételéről szóló 2011. évi CLIV-es törvény, 2 paragrafus, (8)
bekezdésben foglaltak alapján az 1-es mellékletben szereplő megyei
vállalkozásfejlesztési alapítványok székhelye szerinti megyei önkormányzatot jelölik
ki. Határidő azonnal. Felelős Emberi Erőforrások minisztere, Nemzeti Fejlesztési
miniszter. Ennek hármas pontjában van a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Regionális
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. Ennek az alapítói jognak a gyakorlásáról szóló
beszámolót hiányoljuk mi, már több éve, és ez a vagyonátadás, ami elmaradt el már 5
éve az idézett törvény, illetőleg 3 éve a Kormány rendelet hatálybalépése óta.
Úgyhogy azzal, hogy ezt nem hajtottuk végre, nem tudom, hogy ez rajtunk áll vagy
nem rajtunk áll majd elmondja Elnök úr válaszában ezzel jogszabálysértést valósítunk
meg, és ezért is kérem, hogy vagy most válaszában vagy esetleg írásbeli válaszban
Elnök úr tájékoztasson engem is és a nyilvánosságot is arról, hogy hogyan működik ez
a vállalkozásfejlesztési alapítvány. Tudomásom szerint mikro hitelezéssel, vagy
bizonyos pénzügyi tevékenységgel foglalkoznak. Adatokat kezelnek, tehát olyan
érzékeny témákkal foglalkoznak, ami azért nem közömbös számunkra. Köszönöm
szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úrnak a kérdését, egy
éve nem tudok mást mondani Önnek, mint hogy egyrészt a vállalkozásfejlesztési
alapítvány nem gazdasági társaság, erős kisebbségi tulajdonban vagyunk, nincsen
ráhatásunk, de azt gondolom, mint sátoraljaújhelyi érdekeltségű lakos, ha Juhász
Istvánt megkeresi, akkor személyesen is kaphat erről információt. Ettől függetlenül
főjegyző úrnak megadom a szót, és mindjárt megválaszolja a továbbiakat.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt képviselő úr. Nem kell a
folyamatok mögött semmit sem sejtenie. 2017. március 28-án került Török Dezső
Elnök úr abba a helyzetbe, hogy aláírhatta a kuratórium, illetve az alapítvány,
résztulajdonának átvételére vonatkozó megállapodást. Említette korábban Elnök úr,
hogy az SZGYF részéről nem jött vissza megállapodás, ez így történt. Hiába telt el a
konszolidációs döntés óta 5 év, csak most jutottunk abba a helyzetbe, hogy az
alapítvány résztulajdonát átvehessük. Az ősz folyamán amint lehet teszünk
előterjesztést, hogy hogyan is állunk mert mi sem látunk tisztán, hogy az alapítvány
ügyeit illetően. Az alapítónak nincsenek direkt módon ráhatási lehetőségei. Elnök úr
megtesz mindent annak érdekében, hogy a kuratórium elnökétől információt
szerezzen, és akkor előterjesztést fogunk készíteni az ősz folyamán. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen ehhez még képviselő úr?
Parancsoljon.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Igen, köszönöm a szót. Csak nagyon röviden.
Azt elfelejtettem megemlíteni, hogy ennek az alapítványnak a tulajdonában egy
vállalkozás, egy gazdasági társasági is van, egy KKV fejlesztő Kisvállalkozásokat
Fejlesztő Kft. Ezért is gondolom, hogy közvetve nekünk is van ilyen jogi
érdekeltségünk ebben a gazdasági társaságban. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: 500millió Ft-nyi mikro hitelre volt neki lehetősége
kihelyeznünk. Tisztában vagyunk vele, csak a számokat nem látjuk ebben az esetben
sem. Szegedi Judit képviselő asszonynak adom meg a szót.
Szegedi Judit Katalin közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés.
Szeretném megköszönni a Magyar Ápolási Egyesület és magam és frakcióm nevében
azt, hogy lehetővé tették az ápolók számára, hogy ma kitüntetést vehettek át, illetve,
hogy a Kossuth Zsuzsanna domborművet felavathattuk. Reményeim szerint majd
évről-évre ez egyfajta zarándokhelye is lehet az ápolóknak. Köszönöm a
képviselőtársaimnak,hogy ezt a fajta kezdeményezést támogatták, és kérném továbbá
elég kevés település polgármestere van még itt jelen, hogyha megkeresik Önöket a
Magyar Ápolás Egyesület vezetői, hogy az adott településen egy Kossuth Zsuzsanna
emlékhelyet szeretnének létrehozni, vagy egy fát szeretnének ültetni, attól függ, hogy
milyen anyagi lehetőségek vannak. Akkor fogadják őket szeretettel és támogassák a
kérésüket. Köszönöm még egyszer Elnök úrnak a támogatását.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több képviselő nem jelezte
hozzászólását Egyebek napirendi ponton belül egy tájékoztatásra van még
lehetőségem Önök felé.
Az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmával kihelyezett ünnepi közgyűlésünk
házigazdája a 20 éves, a 20 éve várossá nyilvánított Felsőzsolca lesz. Úgyhogy azt
tervezzük, hogy Felsőzsolca Önkormányzatával együtt fogunk ünnepelni augusztus
20-án, melyre természetesen minden képviselőtársamat szeretettel hívom és várom.
Jó pihenést kívánok Önöknek a napra. Viszontlátásra.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

